
  سیم قفل مرکزی زانتیا :

سیم قفل مرکزی زانتیا رانصب نمود بھ دو روش میتوان 
نصب رلھ وقطع یک عدد سیم سفید با کد یکی از طریق 

یم کنار ستون سمت چپ راننده کھ کھ در کالف س۶٢٩١
 درشکل مالحظھ میکنید.

  
وجود دارد کھ سیم سفید با کد عدد سیم سفید یک رنگ ۵

را اگر بھ آن منفی بدھیم  دربھا قفل میشود و اگرآن  ۶٢٩١
سیم را با سیم چین قطع کنیم دربھا باز میشوند 
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   )باشدداشتھ  look   ، unlookطریقھ نصب وقتی دزدگیر(

  

اما روش دوم کھ من در این شکل بھ این روش نصب کردم  دوعدد 
واما سیم  وصل میشوددر دزدگیرھای چینی) بھ سیم مثبت سیم زرد (
بھ سیم قطع کرده وسیم نارنجی ساده را رااز وسط ٠٠۵۴٢٠سفید باکد 
وسیم سفید کامپیوتر میرودنصب می کنیم  طرفکھ بھ  ٠٠۵۴٢٠

کھ  ٠٠۵۴٢٠کد  را بھ سیمقفل(دزدگیر چینی )ویا سبز(ماجیکار) 
  درب میرود نصب میکنیم بطرف پمپ
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رااز وسط قطع کرده وسیم نارنجی  ۶٢٠١اما سیم باز سیم سفید با کد 
کامپیوتر  کھ بھ طرف  ۶٢٠١دار (دزدگیر چینی) را بھ وسیلھ کد خط 

 (خط دار ( دزدگیر چینی ) ویا زردمی باشد نصب میکنیم وسیم سفید 
کھ بھ طرف پمپ ودرب می رود ۶٢٠١کدباز را بھ سیم  )ماجیکار

  کنیم .نصب می 

  

  

  سیم الدری منفی:

  ری داردکھ مطابق شکل قاب زیر فرمان زانتیا چراغ تاخی
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کھ در اینجا مطابق  ای وسفید کابل دو رشتھ شامل سیم قھوه

دزدگیر ساده واگر  شکل سیم سفید الدری تاخیری می باشد
برنامھ   نصب می کنید کھ برای تبدیل تاخیری بھ آنی 

ریزی نمیشود میتوانید از پشت آمپر بھ طریق زیر سیم 
  الدری آنی را نصب کنید 

عدد پیچ ٧درب داشبورد سمت  شاگرد را باز می کنیم 
کانال درون داشبورد راباآچار مخصوص باز می کنیم 
تحت ھواکش را با دست درمی آ وریم سوکت زرد را 

  جدا میکنیم  CPHشرایط زیر از 
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تا ھا بازباشد بیکی از در .٢حتما بستھ باشدسویچ .١
نمایشگر باز بودن درب درصفحھ ی کیلومتر زانتیا روشن 

پس از آزلذ کردن خار االکلنگی از .سوکت زرد را٣باشد 
CPH  در جدا می کنیم تا چراغ نمایشگر باز بودن در،

تستر را از یک طرف بھ .۴صفحھ ی کیلومتر خاموش شود
سیم ھای سوکت زرد منفی میدھیم  بدنھ واز طرف دیگر بھ

بھ ھرکدام کھ منفی دادیم چراغ نمایشگر درب روشن شد 
   ھمان سیم الدری آنی منفی است 

    سیم راھنما :

سیم راھنما را مطابق شکل زیر از پشت دستھ ی راھنما 
خانھ دوعدد سیم نارنجی با کد ٩میگیریم در سوکت 

  سیم راھنما میباشد  ٢٣۴۴و٢٣٣۴

  

  راھنما                                    

  راھنما                                  
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