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اﻣﺮﯾﮫ ﺷﻤﺎره(98/37/EC

ﺟﮭﺖ ادﻏﺎم در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﻔﺎد اﻣﺮﯾﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎره  98/37/ECﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﺑﺎ اﻟﺰﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻻﯾﻨﻔﮏ اﻣﺮﯾﮫ ھﺎی  EECزﯾﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد:
 2006/23/ECاﻣﺮﯾﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی وﻟﺘﺎژ ﺿﻌﯿﻒ ،

 2004/108/ECاﻣﺮﯾﮫ ﺳﺎزﮔﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ راه اﻧﺪازی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در آﻧﮭﺎ ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﮭﺎ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮآﻧﮑﮫ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻣﺮﯾﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  2006/42/EECﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

اﺧﻄﺎرھﺎی وﯾﮋه ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪه
وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻤﻨﯽ

( ﺗﻮﺟﮫ! ﺟﮭﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻤﻨﯽ اﻓﺮاد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی زﯾﺮ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻧﺼﺐ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻏﻠﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ وارد آﻣﺪن ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺪی ﺑﮫ اﻓﺮاد ﮔﺮدد.
 (2ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻧﺼﺐ ﻣﺤﺼﻮل اﺑﺘﺪا دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺟﺰوه ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﮫ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
 (3از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻨﺪی )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ  ،ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن و ﻏﯿﺮه( ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 (4دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﺎت آﺗﯽ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
 (5اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻄﻮر اﺧﺺ ﺑﺮای ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﺻﺮﯾﺢ
دراﯾﻦ ﺟﺰوه ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ/ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ و/ﯾﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
 (6ﺷﺮﮐﺖ  FAACھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺑﺎزﮐﻦ ﺧﻮدﮐﺎر در ﻣﻮاردی ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﮫ ﺑﺮای آن
ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (7از ﻧﺼﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در اﺗﻤﺴﻔﺮھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ :وﺟﻮد ﮔﺎزھﺎ ﯾﺎ ﺑﺨﺎرات اﺷﺘﻌﺎل ﭘﺬﯾﺮ از ﺧﻄﺮات ﺟﺪی ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
 (8ﻗﻄﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره ھﺎی  EN12604و EN 12605
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
 (9ﺷﺮﮐﺖ  FAACﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﮭﺎرت ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪه ای ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮﺗﻮرﯾﺰه ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ
ھﺮﮔﻮﻧﮫ دﻓﺮﻣﮫ ﺷﺪﮔﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل رخ دھﺪ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (10ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی  EN 12453و  EN 12445اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
 (11ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ھﺮ ﮐﺎری ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮق آن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
 (12ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﺮق اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺑﺎزﮐﻦ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﺗﻤﺎم ﭘﻞ )ﻗﻄﻊ ﮐﻦ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ھﺎی ﻓﺎز و ﻧﻮل( ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﺎز ﺷﺪن  3ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻤﺎم ﭘﻞ  6آﻣﭙﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 (13اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ آﺳﺘﺎﻧﮫ ﻗﻄﻊ  0.03Aدر ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 (14اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارت ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻓﻠﺰی وﺳﺎﯾﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﮫ آن وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 (15ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺑﺎزﮐﻦ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﯾﮏ اﺳﺒﺎب ﺿﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺸﺘﺎور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ آﺳﺘﺎﻧﮫ ﻗﻄﻊ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ  10ﭼﮏ ﺷﻮد.
 (16اﺳﺒﺎب ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ )اﺳﺘﺎﻧﺪارد  (EN 12978از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﺣﺮﮐﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ،ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن
اﺷﯿﺎء/اﻓﺮاد ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﻗﯿﭽﯽ ﺷﺪن آﻧﮭﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 (17اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﭼﺮاغ ﺳﯿﮕﻨﺎل )ﻣﺎﻧﻨﺪ (FAACLIGHTو ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ اﺧﻄﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮﯾﻢ دروازه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺒﺎب
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ردﯾﻒ  16ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺮای ھﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 (18ﺷﺮﮐﺖ  FAACھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرآﻣﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺑﺎزﮐﻦ ﺧﻮدﮐﺎر ازﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (19ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﮭﺪاری از ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻞ ﺳﺎﺧﺖ  FAACاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 (20از ھﺮﮔﻮﻧﮫ دﺳﺘﮑﺎری ﻗﻄﻌﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺑﺎزﮐﻦ ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
 (21ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی دﺳﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﮫ اﺧﻄﺎرھﺎی ھﻤﺮاه
ﻣﺤﺼﻮل را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪار ﻗﺮار دھﺪ.
 (22از ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺑﺎزﮐﻦ ﺧﻮدﮐﺎر درھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
 (23دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﯾﺎ ھﺮﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺎﻟﺲ را از دﺳﺘﺮس ﮐﻮدﮐﺎن دور ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .

درب ﺑﺎز ﮐن اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ  740و741
ﻣدل  740و 741ﺑﺎز ﮐﻧﻧده درﺑﮭﺎی ﮐﺷوﯾﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺟﻌﺑﮫ دﻧده ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑرﮔﺷت ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻗﻔل ﺑرﻗﯽ درب را ﺑطور ﺧودﮐﺎر ﻗﻔل ﻣﯾﮑﻧد .
ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﮐﻠﯾد ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده ﻣﻧﺎﺳب ﺧﻼص ﮐن ﻣﯾﺗوان درب را در ﻣواﻗﻊ ﻗطﻊ ﺑرق ﺧﻼص ﮐرده و ﺑﺎ دﺳت درب را ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣود

ﺗوﺿﯾﺢ ھﺎ و ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﻓﻧﯽ دﺳﺗﮕﺎه
 1درب ﻣوﺗور
 2ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل دﺳﺗﮕﺎه
 3ﺧﻼص ﮐﻧﻧده
 4ﺟﻌﺑﮫ دﻧده

 10ﺧﺎزن
 11ﺻﻔﺣﮫ ﻣﺣﺎﻓظ ﮐﻧﺎری

 5ﺻﻔﺣﮫ ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎه
 6ﺧورﺷﯾدی
 7ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ
 8درﭘوش ﻣوﺗور
 9ﺳوراخ ورودی ﮐﺎﺑل

اﺑﻌﺎد دﺳﺗﮕﺎه ﺑر ﺣﺳب ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر

1

ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎ و وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻓﻧﯽ دﺳﺗﮕﺎه

ﻣدل دﺳﺗﮕﺎه
ﺑرق ورودی
ﻣﯾزان ﻣﺻرف
ﺷدت ﺟرﯾﺎن
ﻧوع ﺧﺎزن
ﻧﯾروی وارد ﺑرﺧورﺷﯾدی
ﮔﺷﺗﺎور ﻧﯾوﺗن ﺑر ﻣﺗر
ﻣﺣﺎﻓظ ﺣرارﺗﯽ ﺳﯾم ﭘﯾﭻ
وزن ﮐﺷﻧده درب ﺑر ﺣﺳب ﮐﯾﻠو ﮔرم
ﻧوع ﭼرخ دﻧده
ﺳرﻋت درب ﻣﺗر ﺑر دﻗﯾﻘﮫ
ﺣداﮐﺛر طول درب
ﻧوع ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ
ﻧوع ﮐﻼچ
ﺳﯾﮑل ﮐﺎرﺑری ﻣﺟﺎز
دﻣﺎی ﻣﺟﺎز ﮐﺎرﮐرد
ﮐﻼس ﻣﺣﺎﻓظت
اﺑﻌﺎد دﺳﺗﮕﺎه

740

741

 220وﻟت ﻣﺗﻧﺎوب
 350وات
 1.5آﻣﭘر
10
45
18
140
500
Z 16
12
15
ﻣﮕﻧﺗﯽ
ﺑرﻗﯽ
%30
55+20IP44
ﺷﮑل 2

 220وﻟت ﻣﺗﻧﺎوب
 500وات
 2.2آﻣﭘر
12.5
65
24
140
800
Z16
12
15
ﻣﮕﻧﺗﯽ
ﺑرﻗﯽ
%40
55+20IP 44
ﺷﮑل 2

ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت ﻗﺑل از ﻧﺻب ھر دﺳﺗﮕﺎه اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﺗوﺟﮫ ﻻزم را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :
 1درب ﺳﺎﻟم ﺑﺎﺷد و ﻏری و ﯾﺎ ﻓرو رﻓﺗﮕﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
 2درب روان ﺣرﮐت ﮐﻧد و در طول ﺣرﮐت درب در ﻣﺳﯾر ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ اﺻطﮑﺎک ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ درب از ﮐﻧﺎره ھﺎ ﺑﺎ دﯾوار ﺑرﺧورد و
ﯾﺎ ﮔﯾر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
 3در زﻣﺎن ﺣرﮐت درب در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎاﺻطﻼح ﭘﻠﮫ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ درب در روی رﯾل ﺧود ﺑدون ھﯾﭻ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺣرﮐت ﮐﻧد .
 4ﻗﺑل از ﻧﺻب اﺑﻌﺎد و ﻣﺣل ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎه را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ دﻗﯾق ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧدازه ھﺎی دﺳﺗﮕﺎه ﺟﺎی آﻧرا در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .
5در ﺻورت ﻧﺻب دﻧده روی درب ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﺷود زﯾر آن ﭘروﻓﯾل ﻧﺻب ﮐرده و ﺑﻌد دﻧده را روی آن ﭘﯾﭻ وﯾﺎ ﺟوش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻻزم ﺑذﮐر اﺳت در ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ دﻧده ھﺎ را ﭘﯾﭻ ﮐﻧﯾد اﻣﮑﺎن رﮔﻼژ دﻧده ھﺎ در ﺻورت اﻓﺗﺎدﮔﯽ درب وﺟود دارد در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮔر دﻧده ھﺎ را ﺟوش ﮐﻧﯾد اﻣﮑﺎن ﺗﻧظﯾم ﻣﺟدد آن وﺟود
ﻧدارد .
6ﺣﺗﻣﺎ دﺳﺗﮕﺎه را ﻣﺗﻧﺎﺳب وزن و ﺗردد درب در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .

2

ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺣداﮐﺛر اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه

ﮐﺎرﮔذاری ﺻﻔﺣﮫ ﮐف

اﻣﮑﺎن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ زﻣﺎن ﮐﺎرﮐرد ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺑر طﺑق
ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده وﺟود دارد  .ﻣﯾﺗوان دﺳﺗﮕﺎه ﻓوق را
ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺳﯾﮑل  %30ﺗﺎ  %40اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد
.ﺟﮭت ﮐﺎرﮐرد ﻣﻧﺎﺳب ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت از ﻓرﻣول
زﯾر ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .

ﻗﺑل از ﻧﺻب ﺑﮫ ﻓواﺻل ﻣورد ﻧﯾﺎز دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎ درب و زواﯾﺎی ﻧﺻب دﻗت ﻻزم را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .
ﺣﺗﻣﺎ ﺧروﺟﯽ ھﺎی ﮐﺎﺑل ﺑرق ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه را در ﻧظر داﺷﺗﮫ و ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻟوﻟﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺧرطوﻣﯽ زﯾر
ﺳﺎزی ﻻزم ﺟﮭت ﻋﺑور ﮐﺎﺑﻠﮭﺎ را اﻧﺟﺎم دھﯾد .

ﻣﻧﺣﻧﯽ زﯾر ﺑر طﺑق دﻣﺎی  20درﺟﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده
و در ﺻورت ﺗﺎﺑش ﻣﺳﺗﻘﯾم آﻓﺗﺎب ﺗﺎ ﻣﯾزان %20
ﮐﺎھش ﻣﯾﺎﺑد .

ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯾزان ﮐﺎرﮐرد
ﻣﯾزان ﮐﺎرﮐرد درﺻدی از زﻣﺎن ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار ﮐﺎر
)ﺑﺎز  +ﺑﺳﺗﮫ(در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮐل زﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﯾﮑل
)ﺑﺎز+ﺑﺳﺗﮫ+زﻣﺎن ﻣﮑس (ﺑﺎ ﻓرﻣول زﯾر ﻣﯾﺑﺎﺷد :
زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷدنTa :
زﻣﺎن ﺑﺳﺗن Tc :

زﻣﺎن ﻣﮑث ﺑﯾن دو ﻓرﻣﺎنTi :

زﻣﺎن ﻣﮑث Pa :

ﻧﺻب ﻣوﺗور
ﻣطﺎﺑق ﻋﮑس  8روﮐش ﻣوﺗور را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و
ﻣوﺗور را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از واﺷرھﺎ روی ﭘﯾﭻ ﭘﺎﯾﮫ
ﻗرار دھﯾدﻣطﺎﺑق ﻋﮑس . 9ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﺳوراﺧﮭﺎی ﻋﺑور ﮐﺎﺑل ﻟوﻟﮫ و ﮐﺎﺑل را رد ﮐﻧﯾد
و ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﺣل ﻋﺑور ﮐﺎﺑل را ﺑﺎ ﭼﮑش ﺑﺎ ز
ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﻣطﺎﺑق ﺷﮑل  10اﺑﻌﺎد دﺳﺗﮕﺎه و درب
را ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﺋﯾد .

ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎه
ﻗﺑل از ﻧﺻب از ﺻﺣت ﻣوارد زﯾر اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﺋﯾد

ﺣﺗﻣﺎ از ﻧﺻب ﺻﺣﯾﺢ ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﺋﯾد
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه را در ﻣﮑﺎن ﭘر ﺗردد ﻧﺻب ﻣﯾﻧﻣﺎﺋﯾد ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ ﻧﺻب ﯾﮏ ﮔﺎرد ﻣﺣﺎﻓظ
اﻣﮑﺎن ﺑرﺧورد ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧﯾد .

ﻣوﺗور را ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﭘﯾﭼﮭﺎی دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ
ﻣﺣﮑم ﮐﻧﯾد .درب را ﺑرای ﺑﺎزﺷو دﺳﺗﯽ آﻣﺎده
ﮐﻧﯾد .

3

ﻣطﺎﺑق ﺷﮑل ﻓوق دﺳﺗﮕﺎه را
ﺳرھم ﮐﻧﯾد .

اﺑﻌﺎد ﻣوﺗور

ﻓﺎﺻﻠﮫ  2ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗری ﺑﯾن ﺧورﺷﯾدی و دﻧده ھﺎ اﺟﺑﺎری اﺳت .درب را ﺧﻼص ﮐرده و از
ﺑرﺧورد ﻗطﻊ ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد .دﻧده و ﺧورﺷﯾدی ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ
ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎﺋﯾدﮔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮔرﯾس و ﯾﺎ ﻣواد ﭼرب ﮐﻧﻧده دﯾﮕرﺑﯾن ﺧورﺷﯾدی و دﻧده ھﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .

ﻧﺻب دﻧده ﺷﺎﻧﮫ ای

ﺷروع ﮐﺎر دﺳﺗﮕﺎه

دﻧده اﺳﺗﯾل ﺟﮭت ﺟوش

ﻧﺣوه اﺗﺻﺎل ﺑرد ﺑرﻗﯽ دﺳﺗﮕﺎه
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﻧده را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﯾﭻ
ﻣﯾﺧواھﯾد ﺟوش ﮐﻧﯾد ﺑﻌد از زﯾر ﺳﺎزﯾﮭﺎی
ﻻزم اﻗدام ﺑﮫ ﻧﺻب و ﺟوش ﭘﯾﭼﮭﺎ ﮐﻧﯾد  .در
ﮐﺷور ﻣﺎ اﯾران ﻧﺻﺎب درب ﺑﮭﺗرﯾن روش و
ﺳﺎده ﺗرﯾن را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد  .اول ﯾﮏ ﭘروﻓﯾل
زﯾر ﻣﺣل ﻧﺻب ﺑﮫ اﻧدازه طول درب ﺟوش
داده و ﺑﻌد دﻧده را روی آن ﺑﺎ ﭘﯾﭼﮭﺎی ﻣﻧﺎﺳب
ﺟوش ﮐﻧﯾد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ از ﭘﯾﭻ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯾﮑﻧﯾد اﻣﮑﺎن ﺗﻧظﯾم آن ﺑﻌد ﻧﯾز وﺟود دارد در
ﺻورت اﻓﺗﺎدﮔﯽ درب دﻧده را ﻣﺟددا ﺗﻧظﯾم
ﻣﯾﻧﻣﺎﺋﯾد  .ﺣﺗﻣﺎ از ﺗراز در ﺗﻧظﯾم دﻧده ھﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺟﮭت ﺧﻼﺻﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺣﺗﻣﺎ ﯾﮏ
ﯾﺎ دو واﺷر زﯾر ﻣوﺗورھﺎ ﻗرار دھﯾد و ﻣوﺗور
ﺑﺎﻻﺗر ﻣﯾﺎﯾد و ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﻧﺻب و در زﻣﺎن
راه اﻧدازی آﻧﮭﺎ را ﺑردارﯾد ﭼون ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺧورﺷﯾدی ﺑﺎ دﻧده ھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺣدود  2ﻣﯾﻠﯽ
ﻣﺗر ﺑﺎﺷد و دﻧده ھﺎ ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ

ﻣطﺎﺑق دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ﺳﯾم ﺑﻧدﯾﮭﺎ را اﻧﺟﺎم دھﯾد

ﺣﺗﻣﺎ ﺳﯾم اﺗﺻﺎل زﻣﯾن را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ دﺳﺗﮕﺎه روی زﻣﯾن وﺻل ﻧﻣﺎﺋﯾد

ﺧورﺷﯾدی در ﮔﯾر ﺑﺎﺷﻧد  .ﺑﻌد از ﻧﺻب ﯾﮏ
دﻧده ﻣﺟددا دﻧده ﺟدﯾد در اﻣﺗداد آن ﻗرار دھﯾد
و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﻧده دﯾﮕری آن را از زﯾر ﺑﺎ
آﭼﺎر ﻗﻔﻠﯽ ﯾﺎ ﭘﯾﭻ دﺳﺗﯽ ﺛﺎﺑت ﮐرده و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
آﻧرا روی ﺧورﺷﯾدی ﻗرار داده اﯾد آﻧرا ﺟوش
ﮐﻧﯾد .ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻋﮑس 13و 14

ﺟﮭت ﻧﺻب ﺻﺣﯾﺢ ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳت درب
را ﺣرﮐت داده و آﻧرا در ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺳب ﻗرار دھﯾد .
ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ را ﻣطﺎﺑق ﻋﮑس  18ﻧﺻب ﻧﻣﺎﺋﯾد .

ﺣﺗﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھر ﺑﺎر ﮐﮫ دﻧدھﺎی ﺟوش
دادﯾد درب را ﺧﻼص ﮐرده و ﺑﺎ دﺳت ﺣرﮐت
دھﯾد ﺑﮫ دﻧده ھﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از ﺧورﺷﯾدی
ﺑﯾرون ﻧزﻧد .
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ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷود ﻗﺑل از ھرﮔوﻧﮫ راه اﻧدازی ﺗﺟﮭﯾزات ﺟﺎﻧﺑﯽ راوﺻل
ﻧﮑﻧﯾد و ﭘس از ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭼﺷﻣﮭﺎ و ﯾﺎ ﺳوﺋﯾﭻ
دﯾواری را وﺻل ﮐﻧﯾد .ﭘﯾﭼﮭﺎی ﭘﺎﯾﮫ را ﻗﺑل از راه اﻧدازی ﺑﺎ آﭼﺎر
ﻣﺣﮑم ﮐﻧﯾد .ﺑرﭼﺳب اﯾﻣﻧﯽ را روی دﺳﺗﮕﺎه ﺑﭼﺳﺑﺎﻧﯾد .ﻧﺣوه ﮐﺎرﺑری
ﺻﺣﯾﺢ را ﺑرای ﻣﺷﺗری ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد .ﻣﻧﺎطق ﺧطرﻧﺎک دﺳﺗﮕﺎه را
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻻزم را ﺑﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺑﺎزﺷو دﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺧﻼص ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه
ﺑرق را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد و ﺟﮭت ﺧﻼص ﮐردن ﻣوارد زﯾر را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد
ﮐﻠﯾد را داﺧل ﺧﻼص ﮐن ﻗرار دھﯾد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻋﮑس ﭘﺎﯾﯾن .

ﺧﻼص ﮐن را ﺑﮫ ﺟﮭت ﻋﻘرﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﻋت ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد و درب را ﺑﺎ
دﺳت ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﮐﻧﯾد  .ﺑرای درﮔﯾر ﮐردن ﻣﺟدد دﺳﺗﮕﺎه ﻧﯾز ﻣﺟددا
ﺧﻼص ﮐن را ﺑر ﺧﻼف ﻋﻘرﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﻋت ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد .

18
ﻣﮕﻧﺗﮭﺎ را ﻣطﺎﺑق ﺷﮑل  18ﺑﺑﻧدﯾد  .درب را ﺧﻼص ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ دﺳت
ﺣرﮐت داده و اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد آﯾﺎ ﺟﺎی ﻣﮕﻧت ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .ﻣﮕﻧت را ﺑﮫ
ﺳﻣت رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ ﺣرﮐت داده وزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼراغ
ﺳﯾﮕﻧﺎل داﺧل ﺑرد ﺧﺎﻣوش ﺷد ﻣﮕﻧت را ﺑرداﺷﺗﮫ و ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر
ﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﻣﺣل آن را ﭘﯾﭻ ﮐﻧﯾد .ﺑرای آن دﯾﮕری ﻧﯾز ھﻣﯾن ﮐﺎر را
اﻧﺟﺎم دھﯾد .درب را در ﺣﺎﻟت ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز ﻗرار داده و آﻧرا ﻗﻔل ﮐﻧﯾد .
ﻗﺑل از زدن رﯾﻣوت دﻗت ﺷود در ب ﺑﺎ دﺳت ﺣرﮐت ﻧﮑﻧد .ﺟﮭت
ﺟﻠوﮔﯾری از ھرﮔوﻧﮫ ﺧراﺑﯽ درب ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ طوری ﺗﻧظﯾم ﺷود ﮐﮫ 4
ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﻣﺎﻧده ﺑﮫ اﺳﺗپ و ﭼﮭﺎرﭼوب ﺑﺎﯾﺳﺗد .دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼراغ
ﺳﯾﮕﻧﺎل دﺳﺗﮕﺎه ﺧﺎﻣوش ﺷود .

ﭼﮑﺎب ﯾﺎ ﺳروﯾس دورھﺎی دﺳﺗﮕﺎه
ﺑﺎزدﯾد دورھﺎی دﺳﺗﮕﺎه ھر ﺷش ﻣﺎه ﯾﮑﺑﺎر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود
ﺗﺳت ﺧودﮐﺎر دﺳﺗﮕﺎه

ﺗﻌﻣﯾرات
ﺟﮭت ھرﮔوﻧﮫ ﺳروﯾس ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺟﺎز ﻓﮏ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد

5

راھﻧﻣﺎی ﮐﺎرﺑر

ﻣوﺗور در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درب ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ﻗﻔل ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻧﺻب ﻗﻔل ﺑرﻗﯽ ﻧدارد

دﺳﺗﮕﺎه درﺑﺎز ﮐن ﮐﺷوﯾﯽ ﻣدل 740و 741

ﮐﻠﯾد ﺧﻼص ﮐن دﺳﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﮐردن درب را ﺑﺎ دﺳت ﻣﯾدھد .
اطﻼﻋﺎت زﯾر را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣوده و آﻧرا در ﻣﺣل اﻣن ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾد

ﺑﺎز ﮐردن دﺳﺗﯽ

دﺳﺗﮕﺎه ﻓوق از ﻟﺣﺎظ اﻣﻧﯾﺗﯽ در رده ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾﻣﻧﯽ ﻗرار دارد
ھﯾﭼﮕﺎه دﺳت ﺧود را درون دﺳﺗﮕﺎه ﻧﮑﻧﯾد واز ﺑﺎزی ﮐردن ﮐودﮐﺎن در ﮐﻧﺎر دﺳﺗﮕﺎه
ﺟﻠوﮔﯾری ﺑﻌﻣل آورﯾد .
از ﻗرار دادن وﺳﺎﯾل ﮐﻧﺗرل ﺳﯾﺳﺗم در دﺳﺗرس ﮐودﮐﺎن ﺟدا ﺧودداری ﮐﻧﯾد

.

ﻗﺑل از دﺳت ﺑردن داﺧل دﺳﺗﮕﺎه ﺑرق را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد

و ﺑﻌد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﯾد

درب را ﺧﻼص ﮐﻧﯾد .

ﮐﺎرﮐرد و ﺳﻼﻣت دﺳﺗﮕﺎه ھر ﺷش ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭼﮏ ﺷود ﺑﺎ ﻣﺳوول
آن در ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺟﺎز ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .

ﻣﺎﻧﻊ ﺣرﮐت درب ﻧﺷوﯾد.
از ورود ھر ﮔوﻧﮫ ﺟﺳم ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺟﻠوﮔﯾری ﺑﻌﻣل آورﯾد .
ﭼراﻏﮭﺎی ﺳﯾﮕﻧﺎل دﺳﺗﮕﺎه را ﺗﻣﯾز ﻧﮕﮫ دارﯾد .
از ﺑﺎز ﮐردن درب ﺑﺎ زور اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد .
در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری ﺑﺎ ﺧﻼص ﮐردن درب ﻣﻧﺗظر رﺳﯾدن ﺗﮑﻧﺳﯾن ﻓﻧﯽ ﺑﺎﺷﯾد .
ﺑﻌد از وﺻل ﺑرق وﯾﺎ ﺑﻌد از رﻓﻊ اﯾراد ﻣﺟدد درب را در ﺣﺎﻟت ﺑرﻗﯽ ﻗرار دھﯾد .
ﺧودﺳراﻧﮫ اﻗدام ﺑﮫ ﺗﻌﻣﯾر دﺳﺗﮕﺎه ﻧﮑﻧﯾد .
ھر ﺷش ﻣﺎھﮫ ﺑﺎ ﻣرﮐز ﻣﺟﺎز ﺗﻌﻣﯾر ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .

ﭘﺎره ای ﺗوﺿﯾﺢ ھﺎ :
دﺳﺗﮕﺎه ﻓوق ﺟﮭت ﮐﻧﺗرل ﺗردد ﺑﻣﯾزان ﻣﺗوﺳط ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯾﺑﺎﺷد
دﺳﺗﮕﺎه ﺑرﻗﯽ  740و  741ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﺎﻣل ﺑرﻗﯽ و ﺟﻌﺑﮫ دﻧده ﺷﻧﺎور داﺧل روﻏن
ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ دﻧده ﺷﺎﻧﮫ ای و ﯾﮏ دﻧده ﺧورﺷﯾدی درب را ﺑﺣرﮐت در ﻣﯾﺂورد .
دﺳﺗﮕﺎه ﻓوق ﺑوﺳﯾﻠﮫ رﯾﻣوت ﮐﻧﺗرل و ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ وﺳﯾﻠﮫ دﯾﮕر ﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
در ﺻورت ﺗﻧظﯾم ﻣﮑث دﺳﺗﮕﺎه ﺑﻌد از زﻣﺎن ﻣﻌﯾﻧﯽ درب را ﺑﺻورت ﺧودﮐﺎر
ﻣﯾﺑﻧدد .ھر ﮔوﻧﮫ ﭘﺎﻟس در زﻣﺎن ﺑﺎز درب را ﻣﺟدد ﺑﺎز ﻣﯾﮑﻧد  .ﺟﮭت ﻧوع ﻋﻣﻠﮑرد
دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﮑﻧﺳﯾن ﻓﻧﯽ ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد .
دﺳﺗﮕﺎه ﻓوق ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﻟوازم اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭼﺷم ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن درب در
ﺻورت وﺟود ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯾﺷود
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