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 مقدمه

داراي توان خروجی و کند مگاهرتز عمل می 671تا  631که در محدوده فرکانسی  GM950i-HBسیم بی

  .گیردوسیعی مورد استفاده قرار می هاي ارتباطی به طور، در شبكهباشدوات)قابل تنظیم( می 52

 

 

 GM950iم سیمشخصات فنی بی -1

 : مشخصات كلي

 VHF: 136-174 MHz رنج فركانسي

 kHz 20/25 فواصل هر كانال

 to 15.6V dc, negative earth 10.8 ولتاژ تغذيه

 44x168x160 mm (HxWxD) ابعاد

 1030g وزن

 25ºC to + 55ºC - رنج دماي عملياتي

 40ºC to + 85ºC - رنج دماي قابل تحمل

 50Ω BNC كانكتور آنتن
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 :هات فرستندمشخص

 

 

 

 

 

 : مشخصات گيرنده

 

 

 

 

 

 : اطالعات ايمنی

سیم در وضعیت فرستندگی قرار دارد ر هنگامی که بید سیمفاده از بیاطالعات ايمنی در هنگام است

کاربران و  تمامی فشار داده شده است(، در شرايط خاصی ممكن است موجب تولید جرقه شود. PTT)دکمه

 آيد آگاه شوند:اند بايد از اخطارهايی که در زير میهاي خودروهايی که با بیسیم تجهیز شدهکنندهاستفاده

یكه قسمتهاي محافظت نشده بدن انسان، در نزديكی و يا در تماس با آنتن می باشد، هرگز بیسیم را به زمان -6

 را فشار ندهید(. PTTوضعیت فرستندگی نبريد)دکمه 

 را نگه نداريد. PTTهنگامیكه قصد ارسال نداريد، دکمه  -5

 شند، استفاده نمايید.به طور کامل حفاظت شده با RFاز بیسیم فقط در صورتیكه تمام کانكتورهاي  -3

 زا و يا در مجاورت اشیاء انفجاري از بیسیم استفاده نكنید.در نزديكی مايعات اشتعال مهم:

 : سيماطالعات ايمني در هنگام نصب بي

 kHz 20/25 فواصل هر كانال

 25W-5 قدرت خروجي

قابليت حذف كانال 

 مجاور
<-70dB (25kHz) 

 1kHz, 60% deviation @ %5> اعوجاج صوتي

زمان روشن شدن 

 فرستنده
<25msec 

 kHz 20/25 فواصل هر كانال

 25kHz < 0.35µV (12dB SINAD)حساسيت براي 

 65dB ETS; >70dB with Base Option< مدوالسيون داخلي

 70dB ETS< حذف پاسخ ناخواسته

 %5> اعوجاج صوتي

 12dB (12.5kHz) , <8dB (20/25kHz)  ETS> حذف هم كانالي

زمان دريافت پس از 

 ارسال
<25msec 

 4W (internal speaker); <13W external توان خروجي صوتي
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اي که در اينگونه نصبها مهارت هنصب تجهیزات مخابراتی خودرو بايد بوسیله يك نصاب يا تكنسین حرف -6

 دارند، انجام شود.

سرنشینان خودرو را هنگام انتخاب محل نصب براي بیسیم در نظر بگیريد. بیسیم را در باال يا روي  ايمنی -5

ديواره خودرو نصب نكنید، مگر اينكه حتی المقدور براي ايمنی سرنشینان خودرو در هنگام نصب بیسیم در باال يا 

 روي ديواره خودرو، از يك بند نگهدارنده اضافی استفاده شود.

یكه بیسیم به طور صحیح نصب نشود، تكانهاي خودرو در هنگام حرکت موجب شل شدن و افتادن در صورت -3

شود که در بعضی مواقع موجب ايجاد صدمات خطرناکی به راننده و مسافرين خودرو می شود. حتی در بیسیم می

بیسیم و ايجاد تصادفات رانندگی، وقتیكه بیسیم به صورت صحیحی نصب شده باشد، موجب شكستن و پرت شدن 

 صدمات جدي می شود.

شود، نبايد در خودروهايی که داراي کیسه هوا می باشند، به دلیل اينكه، کیسه هوا با فشار زيادي باز می -1

وسايل و تجهیزات مخابراتی در فضاي باالي کیسه هوا و يا در محدوده بازشدن آن قرار گیرد. در غیر اينصورت، باز 

 اکی براي سرنشینان خودرو ايجاد می کند.شدن کیسه هوا صدمات خطرن

اند، قبل از نصب تجهیزات مخابراتی، در خودروهايی که به سیستمهاي اعالم حريق الكترونیكی تجهیز شده -2

 براي آگاهی از اخطارهاي بكارگیري تجهیزات مخابراتی مانند بیسیم در خودرو، به راهنماي خودرو مراجعه نمايید.

نداختن، کوبیدن و ضربه زدن به بیسیم اجتناب کنید که موجب صدمه ديدن از بی احتیاطی مانند ا -1

 قسمتهاي محافظت نشده بیسیم مانند صفحه کنترل و کانكتورها می شود.
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 : نصب بیسیم

 نصب مختلفی دارد، از جمله: هاي، روشGm950iبیسیم سیار 

 .نصب روي پايه نگهدارنده خارج از داشبورد خودرو 

 .)نصب در داشبورد خودرو )يا جاي راديوي خودرو 

شامل پايه نگهدارنده نصب مستقل بیسیم  Gm950iيوي بیسیم بسته استاندارد متعلقات همراه بیسیم، عالوه بر راد

و کابلهاي تغذيه آن می باشد. همچنین اين بیسیم امكان نصب در شكاف راديوي خودرو را نیز دارد. در هر دو مدل 

نصب بايد مسیري را براي کابلها در 

رسیدن به محل نصب بیسیم تعیین نمود 

که به پوشش عايقی کابلها به خاطر 

ماي بیش از اندازه يا صدمات مكانیكی گر

آسیبی نرسد. در پشت بیسیم عالوه بر دو 

، يك کانكتور DCکانكتور آنتن و تغذيه 

 Accessoryفرعی ديگري )

connector به منظور اتصال تجهیزات و )

متعلقات فرعی مورد نیاز بیسیم که 

می  6مشخصات آن مطابق جدول شماره 

پنل صفحه باشد، تعبیه شده است. جلوي 

پین نوع  8کنترل بیسیم نیز يك کانكتور 

آمده است، براي اتصال میكروفونهاي مختلف و برنامه ريزي بیسیم  5تلفنی که مشخصات آن در جدول شماره 

 وجود دارد.

 

 

 شماره پين نام پين نوع پين

 SPKR- 1 خروجي آنالوگ

 Ext.Mic Audio 2 ورودي آنالوگ

 GP1 3 ورودي ديجيتال

 GP2 4 خروجي ديجيتال

 Flat TX Audio 5 ورودي آنالوگ

 BUS+ 6 ورودي/خروجي ديجيتال

 GND 7 زمين

 GP3 8 ورودي/خروجي ديجيتال

Digital ip. capture GP4 9 

 Ignition sense 10 ورودي ديجيتال

 RX Audio 11 خروجي آنالوگ

 GP5 12 ورودي/خروجي ديجيتال

 SW B+ / GND 13 خروجي آنالوگ

 GP6 14 وجي ديجيتالورودي/خر

 RSSI 15 خروجي آنالوگ

 SPKR+ 16 خروجي آنالوگ
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 :  بيسيم DCنصب كابل تغذيه 

به اندازه کافی براي متر است که در بسته استاندارد همراه بیسیم وجود دارد و  3طول کابل تغذيه بیسیم 

 نصب در اکثر وسايل نقلیه، بلند می باشد. 

فقط در سیستمهاي الكتريكی زمین منفی بكار گرفته می شود. معكوس بستن پالريته ها Gm950i بیسیم مهم: 

 موجب سوختن فیوز کابل تغذيه خواهد شد )مراحل نصب کابل تغذيه را ببینید(.

  : مراحل نصب كابل تغذيه

 .ل تغذيه را از باتري )در قسمت موتور( تا محل نصب بیسیم )در داخل کابین( مشخص کنیدمسیر کاب -6

فیلم  CDيك سوراخ از قبل تعبیه شده در ديواره جداکننده قسمت موتور و کابین را تعیین نمايید )  -5

بور کابل تغذيه از میلی متر در محل ديواره جداکننده، براي ع 61آموزشی را مشاهده کنید( و يا يك سوراخ به قطر 

میلی متر درون سوراخ قرار دهید تا از صدمه  2قسمت کابین به قسمت موتور تعبیه نمايید. يك واشر با قطر داخلی 

 ديدن کابل تغذيه جلوگیري شود. دقت کنید که به هیچ يك از سیمهاي موجود در خودرو آسیبی نرسد.

از قسمت کابین و از درون سوراخ تعبیه  6ل تغذيه را مطابق شكل سیمهاي قرمز و سیاه )بدون کابلشو( کاب -3

 شده در مرحله قبل به قسمت موتور خودرو، وارد کنید. 

 

نزديكترين نقطه براي اتصال سیم سیاه )سیم زمین( کابل تغذيه به زمین بدنه)شاسی( خودرو را مشخص  -1

 نمايید و طول اضافی سیم را قطع کنید.

عبور كابل تغذيه    1شكل 

 از ديواره كابين
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انتهاي لخت سیم سیاه کابل تغذيه و در انتهاي لخت سیم قرمز نگه دارنده فیوز، دو عدد کابلشو را در  -2

 مونتاژ کنید. 5مطابق شكل 

محل نصب نگه دارنده فیوز را در صورت امكان نزديك به باتري و دور از قسمتهاي گرم موتور تعیین نمايید.  -1

نشان داده شده است، نگه دارنده فیوز را نصب نمايید. فیش  5با استفاده از حفره نصب نگهدارنده فیوز که درشكل 

 بل تغذيه متصل کنید.مادگی سیم قرمز نگه دارنده فیوز را به فیش نري سیم قرمز کا

 سیم سیاه کابل تغذيه را مستقیما به زمین بدنه )شاسی( خودرو اتصال دهید. -7

 سیم قرمز کابل تغذيه از قسمت نگه دارنده فیوز را به پايانه مثبت باتري وصل نمايید. از اتصال دقیق سیم  -8

 قرمز کابل تغذيه اصلی به سیم قرمز قسمت نگه دارنده اطمینان حاصل کنید.

 

 فیوز را درون نگه دارنده فیوز جاگذاري کنید. -9

جابجا بستن سیمهاي قرمز و سیاه در سر باتري موجب سوختن فیوز کابل تغذيه و يا صدمه ديدن بیسیم مهم: 

 خواهد شد.

، موجب هامتصل کردن سیم قرمز به باتري بدون استفاده از فیوز ممكن است در صورت معكوس کردن سیممهم: 

 شود. سوختن بیسیم

اتصال كابل تغذيه به    2شكل 

 باتري موتور
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بكار رود تا باعث اشتباه در مثبت و منفی کنید حتما دو رنگ مختلف یده ماهاي ديگري استفاگر از سیممهم: 

 نشود. هاسیم

 

 : وضعيت قرار گرفتن صفحه كنترل

درجه  681صفحه کنترل بیسیم طوري طراحی شده است که می تواند به صورت معكوس يعنی با چرخش 

 براي معكوس کردن صفحه کنترل، مراحل زير را انجام دهید: نیز روي بیسیم نصب شود. 

هاي بین صفحه کنترل بیسیم را با وارد کردن لبه پهن آچار پیچ گوشتی يا وسیله اي شبیه به آن در رزوه -6

 ، جدا کنید.3صفحه کنترل و بدنه بیسیم مطابق شكل 

سپس اينكار را براي جهت ديگر بیسیم پیچ گوشتی را فشار دهید تا اينكه صفحه کنترل کامال رها شود و  -5

 نیز تكرار نمايید.

صفحه کنترل را با اطمینان از اتصال کانكتور کابل  -3

 ارتباطی بیسیم و صفحه کنترل، به سمت بیرون بكشید.

درجه بچرخانید و کابل  681صفحه کنترل را  -1

 ارتباطی را براي وضعیت جديد تنظیم کنید.

هاي آن به جديد به بدنه متصل کنید و فشار دهید تا اينكه زائدهصفحه کنترل را با توجه به وضعیت  -2

 يكديگر چفت شوند.

 سطح تماس کابل ارتباطی بايد روبروي برد مدار چاپی باشد. توجه:

 

 : مالحظات نصب آنتن

وات دارند، نبايد هیچ نوع آنتنی در  7که خروجی توان باالتر از  هايیدر وسايل نقلیه غیر فلزي با بیسیم

سانتیمتري هر سرنشین وسیله نقلیه نصب شود. در غیر اينصورت ممكن است به سرنشینان  11اصله نزديكتر از ف

 وسیله نقلیه پرتوهايی با سطح انرژي باالتر از استاندارد برخورد نمايد.

نحوه    3شكل 

جداسازي صفحه 

 كنترل
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ل نصب آنتن وات دارند، الزم است از دستورالعم 7که خروجی توان باالتر از  هايیدر وسايل نقلیه فلزي با بیسیم

  .. به استانها ارسال شده رجوع نمايند 1/65/85-7/61/15/دس/68193خودرويی که طی نامه شماره 

 : مالحظات نصب پايه نگهدارنده بیسیم

 . کندپايه نگهدارنده بیسیم، امكان نصب بیسیم بر روي سطوح مختلف را ايجاد می

 بر روي آن نصب می شود اطمینان حاصل نمايید.  از توانايی تحمل وزن بیسیم توسط سطحی که بیسیم -6

 در اطراف بیسیم، فضاي آزاد کافی براي جريان يافتن هوا براي خنك کردن آن در نظر بگیريد.  -5

مطمئن شويد که محل انتخابی براي نصب بیسیم، به اندازه کافی به اپراتور نزديك باشد و کاربر به آسانی به  -3

 دسترسی داشته باشد.بیسیم لیدهاي عملیاتی صفحه کنترل ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : مراحل نصب پايه نگهدارنده بيسيم

محل مناسبی را به عنوان مثال روي  -6

برآمدگی میانی خودرو يا زير داشبورد، براي نصب بیسیم انتخاب نمايید. درنصب پايه نگهدارنده روي برآمدگی 

 .میانی خودرو مراقب باشید که به محفظه انتقال آسیبی نرسد

نصب بيسيم روي سطوح    4شكل 

 خميده



 GM950i/دستورالعمل و مالحظات نصب بیسیم مدل سا خطوط ارممخابراتی ارتباط رشرکت 
9 

از پايه نگهدارنده بیسیم، به عنوان  -5

الگويی براي عالمتگذاري محل ايجاد سوراخ 

هاي روي سطح نصب استفاده کنید. از سه 

سوراخ نزديك به هم براي نصب بیسیم روي 

سطوح خمیده، مانند سطح برآمدگی میانی 

و از سه سوراخ دور از  1خودرو مطابق شكل 

هم براي نصب بیسیم روي سطوح صاف، 

 2مانند سطح زير داشبورد مطابق شكل 

 استفاده می شود.

میلی متر در  1بوسیله مته، سوراخهايی به قطر  -3

 هر يك از محلهاي عالمتگذاري شده تعبیه کنید.

پايه نگهدارنده را با استفاده از پیچهاي  -1

 مخصوص آن، به محل محكم کنید.

بیسیم را درون پايه نگهدارنده قرار دهید و با  -2

به پايه  1از دو پیچ مخصوص آن مطابق شكل استفاده 

 محكم کنید.

آنتن بیسیم را با استفاده از دستورالعمل موجود  -1

صورت نیاز طول اضافی آن را کوتاه  در پیوست نصب کنید. کابل کواکسیال آنتن را به محل نصب بیسیم آورده و در

 و کانكتور کابل را به سر آن مونتاژ نمايید.

 را به کانكتور آنتن در پشت بیسیم وصل نمايید.کانكتور کابل آنتن  -7

 گیره میكروفون را در نقطه اي نزديك به محل بیسیم نصب نمايید. -8

کانكتور تلفنی موجود در انتهاي سیم میكروفون را به کانكتور میكروفون در جلوي صفحه کنترل بیسیم  -9

 وصل نمايید.

محكم كردن بيسيم روي    6شكل 

 پايه نگهدارنده

 ي سطوح صافنصب بيسيم رو   5شكل 
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 وصل نمايید. 7م مطابق شكل کانكتور کابل تغذيه را به کانكتور تغذيه در پشت بیسی -61

 

 

 : مراحل نصب بيسيم در داشبورد خودرو

نشان  8اي که در شكل حفاظ روي شكاف بیسیم در داشبورد را برداريد و در صورت نیاز ابعاد آن را تا اندازه -6

 داده شده است بزرگ کنید.

براي ثابت  9ا مطابق شكل زائده( آن ر 1قاب نصب را درون شكاف داشبورد قرار داده و سپس زائده هاي ) -5

 نگه داشتن آن در محل خم کنید. پوشش رويی را درون قاب نصب قرار دهید.

 بیسیم را درون قاب قرار دهید. -3

نشان داده شده است  7اتصاالت ضروري بیسیم را براي تغذيه، آنتن و کانكتور فرعی، همانگونه که در شكل  -1

 برقرار سازيد.

 

 نماي پشت بيسيم   7شكل 

نصب بيسيم در    8شكل 

 داشبورد

هاي قاب زايده   9شكل 

 نصب
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 : (Externalنصب بلندگوي خارجي)

 مراحل نصب بلندگوي خارجی)در صورت استفاده از بلندگوي خارجی(

 با باز کردن پیچ هاي پايه نصب، بلندگو را جدا کنید. -6

 محل مناسبی را براي نصب بلندگو انتخاب کنید. -5

از پايه نگهدارنده بیسیم، به عنوان الگويی براي عالمتگذاري محل ايجاد سوراخ هاي روي سطح نصب  -3

 نید.استفاده ک

 1بوسیله مته، سوراخهايی به قطر  -1

میلی متر در هر يك از محلهاي عالمتگذاري 

 شده تعبیه کنید.

با استفاده از پیچ هاي مربوطه،  -2

پايه نگهدارنده بلندگو را  61مطابق شكل 

 نصب کنید.

بلندگو را درون پايه نگهدارنده قرار  -1

 دهید و پیچ هاي آن را ببنديد.

به کانكتور فرعی کانكتور بلندگو را  -7  

 بیسیم متصل کنید.
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