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ﺷﻤﺎره ﺑﮫ اروﭘﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اﻣﺮﯾﮫ در ﻣﻨﺪرج ﺷﺮاﯾﻂ . /ECﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه اﻋﻼم و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 98/37
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ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل ﻣدل  740و741
 230ACوﻟت
10W
1000w
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد -20 +55
2ﻋدد ﻣطﺎﺑق ﺷﮑل 1
ﺧودﮐﺎر  .ﻧﯾﻣﮫ ﺧودﮐﺎر .ﺗﺟﮭﯾزات
ﻣﺣﺎﻓظ .ﻧﯾﻣﮫ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺣﺎﻟت ب.
.ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﻣراه ﺑﺎ .B+C.ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
اﯾﺳت در ﺑﯾن راه .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣرﮐت ﺑﺎ
ﻧﮕﮫ داﺷﺗن رﯾﻣوت .

ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم از  0ﺗﺎ  4دﻗﯾﻘﮫ
ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم از  0ﺗﺎ  4دﻗﯾﻘﮫ
ﺗﻧظﯾم ﻗدرت در  50ﺣﺎﻟت
ﺑﺎز.ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز ﺷو.اﯾﺳت.ﺑرق
ورودی.اﺗﺻﺎل زﻣﯾن.ﻟوازم اﯾﻣﻧﯽ در
زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷدن .ﻟوازم اﯾﻣﻧﯽ در زﻣﺎن
ﺑﺳﺗن درب.ﺗﯾﻐﮫ ﻣﺣﺎﻓظ.
ﻣﯾﮑرو ﺳوﯾﯾﭻ ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ .اﯾﻧﮑودر .
ﭼﺷﻣﮑزن  .ﻣوﺗور  24 .وﻟت ﺗﻐذﯾﮫ
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ.ﺧروﺟﯽ ﺗﺳت ﺗﺟﮭﯾزات
ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﮐﺎﻧﮑﺗور اﺗﺻﺎل ﮔﯾرﻧده
دﮔﻣﮫ ھﺎی +و – و F
ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اوﻟﯾﮫ و ﺛﺎﻧوﯾﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﮑرد دﺳﺗﮕﺎه – زﻣﺎن
ﺑﺳﺗن ﺧودﮐﺎر – ﻗدرت ﻣوﺗور – ﺟﮭت
ﭼرﺧش ﻣوﺗور ﭼﭘﮕرد ﯾﺎ راﺳﺗﮕرد
ﺣداﮐﺛر ﻗدرت در اﺳﺗﺎرت اوﻟﯾﮫ –
ﺗرﻣز – ﺗﺳت ﻟوازم ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ  -ﭘﯾش
ﭼﺷﻣﮑزن – ﻻﻣپ ﻧﺷﺎﻧدھﻧده وﺿﻌﯾت
ﮐﺎر دﺳﺗﮕﺎه – ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ در ﺣﺎﻟت درب ﺑﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﺎز
اﯾﻧﮑودر – ﮐﺎھﻧده – زﻣﺎن ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز ﺷو
زﻣﺎن ﮐﺎرﮐرد ﻣوﺗور – ﮐﻧﺗور ﯾﺎ
ﺷﻣﺎرﻧده ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت ﮐﺎرﮐرد ﻣوﺗور
ﻧﯾم آﻣﭘر

ﺑرق ورودی
ﻣﯾزان ﻣﺻرف ﻣرﮐز
ﺣداﮐﺛر ﺗوان ﺧروﺟﯽ ﻣوﺗور
دﻣﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺎر
ﻓﯾوز ﻣﺣﺎﻓظ

ﻧﻘﺷﮫ و اﺟزائ ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﻣرﮐز

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣرﮐز

زﻣﺎن ﮐﺎرﮐرد
زﻣﺎن ﺑﺳﺗن ﺧودﮐﺎر
ﺗﻧظﯾم ﻗدرت
ورودی ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی ﻣرﮐز

اﺗﺻﺎل ﯾﺎ ﮐﺎﻧﮑﺗورھﺎی ﻣرﮐز
ﺧروﺟﯾﮭﺎی ﻣرﮐز

اﺗﺻﺎل ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣرﺣﻠﮫ اول

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣرﺣﻠﮫ دوم

ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی دﺳﺗﮕﺎه
ﭼراغ ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﮭﺎ ﻧﺷﺎﻧدھﻧده وﺿﻌﯾت دﺳﺗﮕﺎه
ﮐﺎﻧﮑﺗور ﻣدار ﻓرﻣﺎن
اﺗﺻﺎل ﮐﺎرت و ﮔﯾرﻧده دﺳﺗﮕﺎه
اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺿد ﺑرﺧورد

DL
LED
J1
J2
J3

اﺗﺻﺎل ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ
ﺗرﻣﯾﻧﺎل اﺗﺻﺎل ﻣوﺗور و ﭼراغ ﭼﺷﻣﮑزن
ﺑرق ورودی  220وﻟت
ﻓﯾوز ﻣدار ﻗدرت دﺳﺗﮕﺎه ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣوﺗور  5آﻣﭘر
ﻓﯾوز وﻟﺗﺎژ ﭘﺎﺋﯾن 800ﻣﯾﻠﯽ آﻣﭘر ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
دﮔﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی دﺳﺗﮕﺎه
دﮔﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
دﮔﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی

J5
J6
J7
F1
F2
F
+

ﻗﺑل از ھرﮔوﻧﮫ ﺳروﯾس وﯾﺎ دﺳت ﺑردن داﺧل ﻣرﮐز
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷود ﺑرق دﺳﺗﮕﺎه را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد
ﺣداﮐﺛر ﻣﺻرف ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

درزﻣﺎن ﮐﺎﺑل ﮐﺷﯽ از ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ھرﮔز از ﯾﮏ ﮐﺎﺑل ﭼﻧد رﺷﺗﮫ ﺟﮭت ﻋﺑور ﭼﻧد ﺟرﯾﺎن ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﮑﻧﯾد  .در زﻣﺎن ﺳروﯾس در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻌوﯾض ﻓﯾوز ﻓﻘط از ﻓﯾوز ﻣﻧﺎﺳب ﻣطﺎﺑق ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﺎﻻ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد در
ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﯾوز ﺑﺎ آﻣﭘر ﺑﺎﻻﺗر و ﯾﺎ ﺑﺳﺗن ﺳﯾم ﺑﺟﺎی ﻓﯾوز ﺣﺗﯽ ﺟﮭت ﺗﺳت دﺳﺗﮕﺎه /ﺳﯾﺳﺗم آﺳﯾب ﻣﯾﺑﯾﻧد و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ
ﻣﺳوﻟﯾت آن از ﻋﮭده اﯾن ﺷرﮐت ﺧﺎرج اﺳت.ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮕردد ﺳﯾم اﺗﺻﺎل زﻣﯾن ﺟﮭت ﺣﻔظ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﮐﺎرﺑر وﺻل ﮔردد ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗرﻣﯾﻧﺎل اﺗﺻﺎل زﻣﯾن را از داﺧل ﻣرﮐز ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﺳﯾم ﺑراﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﻣوﺗور ﮐﮫ در زﻣﯾن ﺟوش وﯾﺎ
ﺳﯾﻣﺎن ﺷده ﭘﯾﭻ ﮐﻧﯾد.
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ﻧﺣوه ﺳﯾم ﺑﻧدﯾﮭﺎی ﻣرﮐز 740و741

ﻧﺻب ﻣﯾﮑروﺳوﯾﭻ
ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ درب

ﺗرﻣﯾﻧﺎل اﺳﺗپ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺳﯾم ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  7وﺻل ﮔردد

ﻧﺻب ﺳﯾﺳﺗم ﺿد ﺑرﺧورد
ﻓرﻣﺎن ﭘذﯾری ﺑﺎز ﺷو ﻧﯾﻣﮫ ﺟﮭت
ﺗردد ﻧﻔر
ﻓرﻣﺎن ﺑﺎزﺷو ﮐﺎﻣل ﺗردد ﺧودروﺑﺎ ﮐﻠﯾد

ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت در ﺻورت ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺣﺗﻣﺎ ﺷﻣﺎره 3و4و 8ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﺳﯾم ﺑﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﺻل ﺷوﻧد

در ﺻورت ﺑﺎز ﺑودن ﻣدار اﺳﺗپ و ﯾﺎ ﭼﺷﻣﮭﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎر ﻧﻣﯾﮑﻧد
ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ھر ﮔوﻧﮫ ﺗداﺧل و ﺳﮭوﻟت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮕردد ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﺛل ﭼﺷم را ﺑﻌد از راه اﻧدازی و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻧﺻب ﮐﻧﯾد

ﻣدار داﺋم ﺑﺎزﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھر ﻓرﻣﺎن رﯾﻣوت و ﯾﺎ ﻏﯾره اﺗﺻﺎل ﺑرﻗرار ﻣﯾﮕردد NO

ﻣدار داﺋم ﺑﺳﺗﮫ ﯾﻌﻧﯽ در ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی اﺗﺻﺎل ﺑرﻗرار اﺳت و ﺑﺎ ھر ﺗﺣرﯾﮏ اﺗﺻﺎل ﻗطﻊ ﻣﯾﺷود و در ﻣواردی ﻣﺛل ﭼﺷم دﺳﺗﮕﺎه و ﯾﺎ اﺗﺻﺎل NC
اﺳﺗپ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻓرﻣﺎن ﻋﮑس و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑرق ﻓرﻣﺎن دﺳﺗﮕﺎه را ﻗطﻊ ﻣﯾﮑﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗطﻊ ﺑودن آﻧﮭﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎر ﻧﻣﯾﮑﻧد
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ﻧﺣوه اﺗﺻﺎل ﻟوازم و ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ

ﻧﺻب ﺗﯾﻐﮫ ﻣﺣﺎﻓظ ﺑدون ﻧﺻب ﭼﺷم

ﻓﻌﺎل در زﻣﺎن ﺑﺳﺗن

ﭼﺷم ﻓﻌﺎل در زﻣﺎن ﺑﺎز

ﺗﯾﻐﮫ ﻣﺣﺎﻓظ
ﭼﺷم ﻓﻌﺎل در دو ﺟﮭت ﺑﺎز و ﺑﺳﺗن درب

ﻧﺻب ﯾﮏ ﺟﻔت ﭼﺷم ﻓﻌﺎل در ﺣﺎﻟت درب ﺑﺎز

ﻟوازم و ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﺎز ﺷدن درب ﻓﻘط در زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷدن درب
ﮐﺎراﯾﯽ دارﻧد و ﭼﺷﻣﮭﺎی ﺑﺳﺗن درب ﻓﻘط در زﻣﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن
درب ﮐﺎراﯾﯽ دارﻧد و اﻣﮑﺎن ﺗﻧظﯾم و ﺑﮭره ﺑرداری در دو
ﺟﮭت ﺑﺎز وﺑﺳﺗﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﯾﻐﮫ ﻣﺣﺎﻓظ ﻧﯾز
ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﭼﺷم ﻣﯾﺑﺎﺷدو ﻣﺎﻧﻊ از ﺑرﺧورداﺟﺳﺎم و ﯾﺎ ﮐﺷﯾده ﺷدن
آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط درب ﻣﯽ ﺷود .در ﺻورت ﻧﺻب ﺿد ﺑرﺧورد
درب در زﻣﺎن ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎرﺑﺎﻟﻌﮑس
ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﻓﻊ ﮔردد و ﺑﺻورت ﺧودﮐﺎر روی
دﺳﺗﮕﺎه ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷد.
در ﺻورت ﻧﺻب ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻟوازم ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ آﻧﮭﺎرا ﺑﮫ طور ﺳری ﺑﺑﻧدﯾد

درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻧﻣﯾﺑﻧدﯾد ﻣطﺎﺑق ﺷﮑل زﯾرﻋﻣل ﮐﻧﯾد

ﺳﯾم ﺑﻧدی ﺑدون ﭼﺷم
ﻧﺻب ﯾﮏ ﺟﻔت ﭼﺷم ﻓﻌﺎل در ﺣﺎﻟت درب ﺑﺳﺗن
ﻧﺻب دو ﺟﻔت ﭼﺷم ﻓﻌﺎل در دو ﺣﺎﻟت ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ

ﺳﯾم ﺑﻧدی ﺑﺎ دو ﺟﻔت ﭼﺷﻣﯽ

4

ﺳﯾم ﺑﻧدی دو ﺟﻔت ﭼﺷم ﯾﮑﯽ در ﺣﺎﻟت ﺑﺳﺗن و دﯾﮕری در ﺣﺎﻟت ﺑﺎز ﻓﻌﺎل

 NOاﺗﺻﺎل ﻣوازی ﺑﺳﺗن دو ﻓرﻣﺎن ﻧﯾﻣﮫ ﯾﺎ ﮐﺎﻣل ﺑﺎز ﺑﺻورت ﻣوازی

ﻣطﺎﺑق ﺷﮑل  2ﮐﺎﻧﮑﺗور  J7ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی ﺑرق ورودی
اﺗﺻﺎل زﻣﯾن
ﻧول

ﻓﺎز

ﺟﮭت ﺳﯾم ﺑﻧدی ﺻﺣﯾﺢ وﺻل ﺳﯾم اﺗﺻﺎل زﻣﯾن اﻟزاﻣﯽ اﺳت
 J6ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣوﺗور و ﭼراغ ﭼﺷﻣﮑزن
ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی ﺷﻣﺎره 13.14و 15ﻣﺧﺻوص ﻣوﺗور ﮐﮫ از ﻗﺑل ﺳﯾم ﺑﻧدی ﺷده و ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺷﻣﺎره 16و17
ﺟﮭت ﭼﺷﻣﮑزن .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت ﻣوﺗور ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اوﻟﯾﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
 J1ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی ورودی ﺗﺟﮭﯾزات ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺷﮑل 2

ﻓرﻣﺎن ﺑﺎزﺷو ﮐﺎﻣل )ﺗرﻣﯾﻧﺎل (1در ﺻورت ارﺳﺎل ھر ﮔوﻧﮫ ﭘﺎﻟس درب ﺑطور ﮐﺎﻣل
ﺑﺎز و ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود

 J1ﮐﺎﻧﮑﺗور اﺗﺻﺎل ﺟﮭت ﺑﺎز ﺷو ﻧﯾﻣﮫ

ﺑﺎز ﺷو ﻧﯾﻣﮫ ﺟﮭت ﺗردد ﻣوﺗور ﯾﺎ ﻋﺎﺑر ﮐﮫ ﺑﺎ ھر ﻓرﻣﺎن ﮐﺎرﺑر
ﺗوﺳط رﯾﻣوت و ﯾﺎ ﮐﻠﯾد دﺳﺗﯽ ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت و ﻣﯾﺗوان درب
را ﺑﺳت و ﯾﺎ ﺑﺻورت ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز ﮐرد
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ﻧﺣوه اﺗﺻﺎل دو ﺟﻔت ﭼﺷم ﻓﻌﺎل در ﺑﺳﺗن درب و ﯾﮏ ﺟﻔت ﺟﮭت ﺑﺎز ﮐردن

ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺗﻧظﯾم

ﺻﻐﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش

ﻋﻣﻠﮑردھﺎ

ﺟﮭت ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﻣﺗﺷﮑل از دو ﻗﺳﻣت اوﻟﯾﮫ و ﺛﺎﻧوﯾﮫ اﺳت دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐر د

ﺗرﻣز ﻧﮭﺎﯾﯽ

ﺑوﺳﯾﻠﮫ دﮔﻣﮫ Fﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎﯾﮫ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درب در ﺣﺎﻟت ﺣرﮐت ﺑﮫ ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭻ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺳﺗن ﻣﯾرﺳدﺟﮭت
ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن درب ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗرﻣز ﻣﯾﺗوان ﺳرﻋت
درب را در زﻣﺎن ﺑﺳﺗن ﮐﺎھش داد .در ﺻورت ﺗﻧظﯾم در ﺣﺎﻟت  00ﻋﻣﻼ
ﺗرﻣز ﮐﺎر ﻧﻣﯾﮑﻧد  .زﻣﺎن ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم از ﺻﻔر ﺗﺎ  20ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد  .ﺑرای
ﻣﺛﺎل در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗرﻣز را روی  10ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد در ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
دﺳﺗﮕﺎه ﺗرﻣز ﻣﯾﮕﯾرد .

ﺟﮭت دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﯾﺎ اوﻟﯾﮫ ﮐﻠﯾد را ﻓﺷﺎر داده و ﻧﮕﮫ دارﯾد ﺻﻔﺣﮫ اﺳم اوﻟﯾن
ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھدو در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﯾد را رھﺎ ﮐﻧﯾد ﺻﻔﺣﮫ ﻣﯾزان آﻧرا ﻧﺷﺎن ﺧواھد
داد ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ دﮔﻣﮫ ھﺎی ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯾﺗواﻧﯾد آﻧرا ﮐم و زﯾﺎد ﮐﻧﯾد  .ﺟﮭت ﻧﻣﺎﯾش ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺑﻌدی اف را ﻧﮕﮫ دارﯾد و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﺧرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﺳﯾدﯾد ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن اف از
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎرج ﺷوﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺻﻔﺣﮫ ﺣﺎﻟت درب را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد

 =00ﻏﯾر ﻓﻌﺎل و  01ﺗﺎ  20زﻣﺎن ﺗرﻣز ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم

ﺗﺳت اﯾﻣﻧﯽ

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اوﻟﯾﮫ

در ﺻورت ﻓﻌﺎل ﺷدن ﻗﺑل از ھرﮔوﻧﮫ ﺣرﮐت از ﺳﺎﻟم ﺑودن ﭼﺷﻣﮭﺎ و ﺳﯾم
ﺑﻧدﯾﮭﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯾﮑﻧد و در ﺻورت ھر ﮔوﻧﮫ ﻗطﻌﯽ ﻣدار درب
ﺣرﮐت ﻧﻣﯾﮑﻧد .

ﺗﻧظﯾﻣﺎت
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش

ﻋﻣﻠﮑردھﺎی دﺳﺗﮕﺎه
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر

ﻓﻌﺎل

ﺧودﮐﺎر ﺑﮭﻣراه اﺳﺗپ

ﻏﯾر ﻓﻌﺎل

ﺧودﮐﺎر ﺑﮭﻣراه ﭼﮏ اﯾﻣﻧﯽ
ﮐﺎرﮐرد ﮐﺎﻣﻼ دﺳﺗﯽ ﺑدون ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر

ﭘﯾش ﭼﺷﻣﮑزن

ﮐﺎﻣﻼ دﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﺳت

در ﺻورت ﻓﻌﺎل ﮐردن ﻗﺑل از ھر ﺣرﮐت درب ﭼراغ  5ﺛﺎﻧﯾﮫ ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯾزﻧد

ﺑوش ﺑﺎﺗن ﻣﺧﺻوص ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ

ﻏﯾر ﻓﻌﺎل

ﻣﺷﺗرک ﺑﯽ و ﺳﯽ

ﻓﻌﺎل ﻓﻘط در زﻣﺎن ﺑﺎز
ﻗﺑل از ﺑﺳﺗن
ﻗﺑل از ھر ﺣرﮐت

زﻣﺎن ﺑﺳﺗن ﺧودﮐﺎر

ﻻﻣپ ﻧﺷﺎﻧدھﻧده وﺿﻌﯾت درب

در ﺻورﺗﯽ ﻓﻌﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر در ﺟدول ﺑﺎﻻ
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد و ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم از  0ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎ  4دﻗﯾﻘﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑطور ﻣﺛﺎل در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻋدد 2.5
را ﻧﺷﺎن دھد ﻣﻧظور 2دﻗﯾﻘﮫ و  30ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد

اﻣﮑﺎن ﻧﺻب ﭼﺎغ ﻧﺷﺎﻧدھﻧده وﺿﻌﯾت درب در ﺣﺎﻟت ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ

ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ رﻟﮫ ﻣﯾﺗوان از اﻣﮑﺎن روﺷن ﮐردن ﭼراغ ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ
ﻧﯾز ﺑﮭره ﺑرد ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت زﻣﺎﻧﺑﻧدی از  0ﺗﺎ 59ﺛﺎﻧﯾﮫ در ﺣﺎﻟت اول
و  1ﺗﺎ  4دﻗﯾﻘﮫ در ﺣﺎﻟت دوم ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺷود

ﻗدرت

ﻗﻔل ﺑرﻗﯽ و ﭼراغ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑل ﻧﺻب

ﺣداﻗل ﻧﯾرو
ﺣداﮐﺛر ﻧﯾرو

ﺟﮭت ﮐﺎرﮐرد ﻣوﺗور

در ﺻورت ﻓﺷﺎر دادن دﮔﻣﮫ ﻣﻧﻔﯽ – در ﺗﻧظﯾم
 00ﻗﻔل ﺑرﻗﯽ ﺑرای ﺑﺳﺗن ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺷود

اﻣﮑﺎن ﺗﻌوﯾض ﺟﮭت ﮐﺎرﮐرد ﻣوﺗور ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺳﯾم ﻣوﺗور ﯾﺎ ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ
راﺳت ﮔرد
ﭼﭘﮕرد

در ﺻورت ﻓﺷردن ﻣﺟدد – ﻗﻔل در ﺣﺎﻟت ﺑﺎز ﻧﯾز ﻓﻌﺎل
ﻣﯾﺷود .در ﺻورت ﻓﺷردن ﻣﺟدد –ﻣﯾﺗوان از ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ای 3و ای  4ﺟﮭت ﻧﺻب ﭼراغ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮭره ﺑرد .

ﺣﺎﻟت درب
درب ﺑﺳﺗﮫ
در ﺣﺎل ﺑﺎز ﺷدن
درب در ﺣﺎﻟت اﯾﺳت

ﻗﻔل ﺑرﻗﯽ ﻓﻘط در ﺣﺎﻟت ﺑﺎز E1

ﺑﺎز
اﯾﺳت

ﻗﻔل ﻓﻌﺎل در ﺣﺎﻟت ﺑﺳﺗن E2

ﭼﮑﺎب ﻣدار ﻣﺣﺎﻓظ
در ﺣﺎل ﺑﺳﺗن
ﺣرﮐت ﻣﻌﮑوس

ﭼراغ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﺎﻟت درب ﺑﺎز E3

ﺗﺣرﯾﮏ ﺳﻧﺳور

ﭼراغ ﭼﺷﻣﮑزن  5ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻗﺑل از ھر ﺣرﮐت ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷد

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑﺎ دﮔﻣﮫ  Fو دﮔﻣﮫ +
ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن دﮔﻣﮫ اف دﮔﻣﮫ +را ﻧﯾز ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ وﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ وارد ﺷوﯾد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ +را رھﺎ ﮐﻧﯾد اوﻟﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ
را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﮔﻣﮫ اف را ﻧﯾز رھﺎ ﮐﻧﯾد ﺻﻔﺣﮫ ﻣﯾزان ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﺑوﺳﯾﻠﮫ دﮔﻣﮫ ھﺎی  +و – آﻧرا ﺑﮫ
ﻣﯾزان دﻟﺧواه ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾﯾد .

ﭼراغ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﺎﻟت درب ﺑﺳﺗﮫ E4

*در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﮔﻣﮫ اف را ﻣﺟددا ﻧﮕﮫ دارﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﻌدی را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد و اﮔر دﮔﻣﮫ را رھﺎ ﮐﻧﯾد ﻣﯾزان ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم آن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد
ﮐﮫ ﺗوﺳط دﮔﻣﮫ ﻣﺎی +و  -ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺷود .

ﭼﺷﻣﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﺎن ﺑﺳﺗن
ﻋﻣﻠﮑرد آن ﺑﺷﮑﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺻورت ﻓﻌﺎل ﻧﻣودن ﭼﺷم در زﻣﺎن ﺑﺎز ﻧﯾز ﮐﺎر ﮐرده و
در ﺻورت وﺟود ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺗوﻗف ﺷده و ﺑﺎﻟﻌﮑس ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد

ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ آﺧرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻓﺷردن دﮔﻣﮫ اف از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎرج ﺷده و ﺻﻔﺣﮫ ﺣﺎﻟت درب را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .

ﺟدول زﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم را در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑﺗرﺗﯾب ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد
ﺣرﮐت ﻣﻌﮑوس
ﺣرﮐت ﻋﮑس ﯾﮑﺑﺎره در زﻣﺎن ﺑﺎز

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﭼﺷم ﻓﻌﺎل در زﻣﺎن ﺑﺎز درب

ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش

ﻋﻣﻠﮑردھﺎ

ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﯾﺳت در زﻣﺎن ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺎﻧﻊ و ﯾﺎ ﺣرﮐت ﻋﮑس در زﻣﺎن ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ

ﺣداﮐﺛر ﻗدرت در زﻣﺎن اﺳﺗﺎرت ﻣوﺗور
ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم ﻗدرت در زﻣﺎن اﺳﺗﺎرت ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر ﻗوا ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧد

ﺣرﮐت ﻋﮑس ﯾﮑﺑﺎره در زﻣﺎن ﺑﺳﺗن

ﻓﻌﺎل
ﺣرﮐت از ﻧو

ﻏﯾر ﻓﻌﺎل
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ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺗﻧظﯾﻣﺎت
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺗﻧظﯾﻣﺎت

LCD

ﺗﻧظﯾﻣﺎت
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ

ﺗﻧظﯾﻣﺎت

ﮐﺎرﮐرد ﺷﻣﺎر

LCD

ﺿد ﺑرﺧورد

ﻣﻧﺎﺳب ﺷﻣﺎرش ﮐﺎرﮐرد ﻣوﺗور ﺗﻧظﯾم از  00ﺗﺎ
 99000ﺳﯾﮑل ﮐﺎرﮐرد  .ﺻﻔﺣﮫ ﺑﺻورت ﺧودﮐﺎر
ﺑروز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷود و ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﮕردد

ﺑﺎ ﺗﻧظﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓوق ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺻورت ﺑرﺧورد ﻣﺎﻧﻊ
ﺑﺎ درب درب را ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﮑس ﺣرﮐت دھﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓوق
ارﺗﺑﺎ طﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧدارد و ﺑﺻورت ﻣﺟزا ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد.
ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم از  0ﺣداﮐﺛر ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺗﺎ  99ﺣداﻗل ﺣﺳﺎﺳﯾت
و در ﺻورت ﺗﻧظﯾم روی  00ﻋﻣﻼ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻏﯾر
ﻓﻌﺎل ﻧﻣوده اﯾد  .در ﺻورت ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ در زﻣﺎن
ﺑﺎز ﺷدن و ﯾﺎ ﺑﺳﺗن درب ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﮑس ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧدو
ﺑﻌد ﻣﺗوﻗف ﻣﯾﺷود واﮔر ﻣﺎﻧﻊ ﻣرﺗﻔﻊ ﻧﺷود و ﻣﺟددا درب
ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑرﺧورد ﮐﻧد از ﺣرﮐت ﻣﯾﺎﯾﺳﺗد .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﺎز و ﯾﺎ
ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن دﺳﺗﮕﺎه ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧﺟﺎم

ﻣوﻗﻌﯾت درب
از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎرج ﺷده و ﺑﺣﺎﻟت ﻧﺷﺎﻧدھﻧده ﺣﺎﻟت درب ﺑرﻣﯾﮕردد

اﺳﺗﺎرت دﺳﺗﮕﺎه

ﻣﯾﺷود.

ﭼﮑﺎب ورودی ھﺎ
ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﭼراغ ھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ورودی ھﺎ ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﭼراغ روﺷن

= اﺗﺻﺎل ﺑﺳﺗﮫ

ﭼراغ ﺧﺎﻣوش

= اﺗﺻﺎل ﺑﺎز

ﮐﺎھﻧده ﭘﯾش ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭻ
اﻣﮑﺎن اﻧﺗﺧﺎب اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭻ وﺟود
دارد  .زﻣﺎن ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم از  00ﺗﺎ  99ﺛﺎﻧﯾﮫ
ﮐﺎھﻧده ﻏﯾر ﻓﻌﺎل 00
 01ﺗﺎ  99ﮐﺎھﻧده ﻓﻌﺎل

ﺧﺎﻣوش
ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ درﮔﯾر

ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ درﮔﯾر

روﺷن
ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ آزاد
ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ آزاد

LEDﭼراغ
FCA
FCC

ﮐﺎھﻧده ﭘﯾش ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭻ
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﺎھﻧده ﺑﻌد از ﺑرﺧورد و ﺑﺎﺻطﻼح
ﺳﻧس ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و از  0ﺗﺎ  20ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺑﺎﺷد .در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ از ﺳﯾﺗم ﺿد ﺑرﺧورد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺗﻧظﯾم ﺑوﺳﯾﻠﮫ زﻣﺎن اﻧﺟﺎم
ﻧﻣﯾﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ دور ﻣوﺗور ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺷود ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر از
ﻣﻘدار ﮐﺎھﻧده ﺗﻧظﯾم ﮔردد.
00ﻏﯾر ﻓﻌﺎل و از  01ﺗﺎ  20ﻗﺎﺑل ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی

درﺧواﺳت ﻏﯾر ﻓﻌﺎل

درﺧواﺳت ﻓﻌﺎل

OPEN B

درﺧواﺳت ﻏﯾر ﻓﻌﺎل

درﺧواﺳت ﻓﻌﺎل

OPEN A

ﻣدار اﯾﻣﻧﯽ ﻓﻌﺎل

ﻟوازم اﯾﻣﻧﯽ ﻏﯾر ﻓﻌﺎل

FSW OP

ﻣدار اﯾﻣﻧﯽ ﻓﻌﺎل

ﻟوازم اﯾﻣﻧﯽ ﻏﯾر ﻓﻌﺎل

FSW CL

درﺧواﺳت ﻓﻌﺎل

ﻣدار اﯾﻣﻧﯽ ﻓﻌﺎل

درﺧواﺳت ﻏﯾر ﻓﻌﺎل
ﻟوازم اﯾﻣﻧﯽ ﻏﯾر ﻓﻌﺎل

STOP
EDGE

ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎزﺷو
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﯾزان طول درب در زﻣﺎن
ﺑﺎزﺷو ﻧﯾﻣﮫ را ﺑﮫ دﻟﺧواه ﺧود ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد زﻣﺎن از  0ﺗﺎ  20ﺛﺎﻧﯾﮫ و
در ﻣدﺣﻠﮫ دوم ﺗﺎ  1دﻗﯾﻘﮫ ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺷود  .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺿد
ﺑرﺧورد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾد زﻣﺎن ﮐﺎراﯾﯽ ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎرﮐرد ﻣوﺗور اﻧﺗﺧﺎب ﺷود .ﺑرای ﻣﺛﺎل در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ درب ﺑﺎ
ﺳرﻋت  10ﻣﺗر در دﻗﯾﻘﮫ ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺎ زﻣﺎن  10درب در
ﺣدود  1.70ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﺑﺎز ﻣﯾﺷود .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ درب ﺑﺎ
ﺳرﻋت  12ﻣﺗر ﺑر دﻗﯾﻘﮫ ﺣرﮐت ﮐﻧد ﺑﺎ ﺗﻧظﯾم  10درب  2ﻣﺗر ﺑﺎز
ﻣﯾﺷود .

زﻣﺎن ﮐﺎرﮐرد ﻣوﺗور
ﺣﺗﻣﺎ زﻣﺎن را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮕردد زﻣﺎن را  5ﺗﺎ  10ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﯾش از ﻣﯾزان ﺣرﮐت درب از
ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭻ ﺑﺎز ﺑﮫ ﺑﺳﺗن و ﺑﺎﻟﻌﮑس ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﺋﯾد ﺗﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭻ ﺗرﯾﮏ ﻧﺷد درب ﻣﺗوﻗف ﺷود و از رﯾل ﺧﺎرج ﻧﺷده و ﺻدﻣﮫ ای
ﺑﮫ ﮐﺎرﺑر ﻧرﺳﺎﻧد  .از زﻣﺎن  0ﺗﺎ  59ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺷود .در ﻧﮭﺎﯾت ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﺗﺎ
 4دﻗﯾﻘﮫ در ﺣﺎﻟت دوم ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻣﺛﺎل در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ زﻣﺎن 2.5را ﻧﺷﺎن
دھد ﻣﻧظور  2دﻗﯾﻘﮫ و  50ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد .

ﺗﺳت ﺧودﮐﺎر دﺳﺗﮕﺎه

زﻣﺎن ﺗﻧظﯾم ﺷده دﻗﯾﻘﺎ ﻣطﺎﺑق ﺣﺎﮐﺛر زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷو
ﻣوﺗور ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد  .ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ زﻣﺎن
ﻓوق ﺷﺎﻣل ﺗرﻣز ﻧﺷده و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر ﺣﺳب ﻧﯾﺎز و ﺑﺎ در
ﻧظر ﮔرﻓﺗن زﻣﺎن ﺗرﻣز آﻧرا ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾداﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﺗرﻣز
ﺑﮑﺎر ﺑرده اﯾد.

درﺧواﺳت ﺳروﯾس

ﺑﻌد از ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزﯾﮭﺎ از ﮐﺎرﮐرد ﺻﺣﯾﺢ دﺳﺗﮕﺎه اطﻣﯾﻧﺎن
ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر زور ﻣوﺗور و ﺗﻧﺎﺳب داﺷﺗن آن ﺑﺎ
وزن درب و ﺻﺣت ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓوق ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﻌدی ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺷود و در زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻣﺎرش
دﺳﺗﮕﺎه ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺷود و ﻣﺷﺧﺻﮫ اش  2ﭼﺷﻣﮏ ﻓﻼﺷر ﻗﺑل از ھر ﺣرﮐت
دﺳﺗﮕﺎه ﻣﯾﺑﺎﺷد  .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭت ﺳروﯾس دورھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯾﺑﺎﺷد

ﻓﻌﺎل
ﻏﯾر ﻓﻌﺎل
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ﻋﯾب ﯾﺎﺑﯽ دﺳﺗﮕﺎه در زﻣﺎن ﺳروﯾس

در ﺻورت ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻋﯾﺑﮭﺎی ذﯾل ﻣطﺎﺑق دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎ رﻓﻊ اﯾراد ﮐﻧﯾد
ﺑﻌد از ﺑﺎز ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﭼراﻏﮭﺎی داﺧل ﺑرد ﯾﺎ ھﻣﺎن ال ای دی ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد 4ﺗﺎ از آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ داﺋﻣﺎ روﺷن ﺑﺎﺷﻧد
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھر ﮐدام از آﻧﮭﺎ ﺧﺎﻣوش ﺑود ﻣطﺎﺑق دﺳﺗوراﻟﻌﻣل زﯾر ﻋﯾب ﯾﺎﺑﯽ و رﻓﻊ اﯾراد ﮐﻧﯾد

LED fswop – fswcl – stop – EDGE

stopدر ﺻورت ﺧﺎﻣوش ﺑودن ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺷﻣﺎره 5و 7را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮭم وﺻل ﺑﺎﺷﻧد
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺷم و در ﺻورت ﻗطﻊ ﺑودن اﮔر ﭼﺷم ﺑﺳﺗﮫ اﯾد ﻣدار ﺳﯾم ﺑﻧدی ﭼﺷم را و از ﺳﺎﻟم ﺑودن ﭼﺷم اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺷﻣﺎره Fswop
3و 11ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮭم وﺻل ﺑﺎﺷد .
led fswclدر ﺻورت ﺧﺎﻣوش ﺑودن ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی ﺷﻣﺎره 11و  4راﭼﮏ ﮐرده ﺳﯾم ﺑﻧدی ﭼﺷم را ﻧﯾز ﺗﺳت ﮐﻧﯾد .
EDGEدر ﺻورت ﺧﺎﻣوش ﺑودن اﮔر ﺗﯾﻐﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﺑﺳﺗﯾد از ﺻﺣت آن اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐرده و ﯾﺎ از وﺻل ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺷﻣﺎره 6و 8اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد .

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﻧﻣﯾﮑﻧد ﺣﺗﻣﺎ در وﺣﻠﮫ اول ﺗﻣﺎم ﭼﺷﻣﮭﺎ را ﺑﺎز ﮐرده و
ﺑﺟﺎی آﻧﮭﺎ ﺳﯾم ﺑﺑﻧدﯾد وﺑﻌد ﭼﮏ ﮐﻧﯾد دﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ  .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎر
ﮐرد ﻣدار ﭼﺷم و ﺳﯾم ﺑﻧدی ھﺎ را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد و اﮔر ﮐﺎر ﻧﮑرد ﻣرﮐز دﺳﺗﮕﺎه را ﺟﮭت ﺗﻌﻣﯾر
ﺑﮫ ﺷرﮐت ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .

ﺷرﮐت اﯾﻣن ﻓﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﺣﺻﺎری ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﻓﮏ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ در اﯾران

ﺗرﺟﻣﮫ و ﮔرد آوری ﻣطﺎﻟب  :رﺳول ﻋﺟﻣﯽ
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