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اﺧطﺎر
ﻗﺑل از اﻗدام ﺑﮫ ھر ﮐﺎری ﺑرق دﺳﺗﮕﺎه را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد .
 j9ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻋﮑس  2ﺳﯾم اﺗﺻﺎل زﻣﯾن را ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻣرﺑوطﮫ وﺻل ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ھرﮔوﻧﮫ اﺧﺗﻼل اﻣواج از ﻋﺑور ﭼﻧد وﻟﺗﺎژ ﻣﺧﺗﻠف از ﯾﮏ ﮐﺎﺑل ﺑﭘرھﯾزﯾد ﺑرای ﻣﺛﺎل ﮐﺎﺑل ﭼﺷم وﻓﻼﺷر ﯾﮑﯽ ﻧﺑﺎﺷد و در ﺻورت وﺻل
ﮔﯾرﻧده اﺿﺎﻓﯽ از ﯾﮏ ﺗراﻧس ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن ﺗﻐذﯾﮫ ﮔﯾرﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد ھرﮔز از ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی دﺳﺗﮕﺎه ﺑرای ﺧروﺟﯽ ﮔﯾرﻧده اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد
ﺑرق ورودی
ﻣﺻرف ﻣرﮐز
ﺗوان ﺧروﺟﯽ
ﺑرق ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺣداﮐﺛرﺧروﺟﯽ
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﻓﯾوزھﺎی ﻣﺣﺎﻓظ

زﻣﺎن ﮐﺎرﮐرد
زﻣﺎن ﻣﮑث
ﻗدرت ﻣوﺗور
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾری
ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻗﺎﺑل اﺗﺻﺎل

دﻣﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺣﯾط

DL
LED

ﮐﻧﺗرل ﻣرﮐز از ﭼراﻏﮭﺎی ﺳﯾﮕﻧﺎل

J9

J2
J3

ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم از  0ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎ  4دﻗﯾﻘﮫ
ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم از 0ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎ  4دﻗﯾﻘﮫ
ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم در  50ﺣﺎﻟت ﻣﺧﺗﻠف
ﺳﮫ ﺣﺎﻟت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾری ﺟﮭت ﺗﻧظﯾﻣﺎت
ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺗر
ﺗرﻣﯾﻧﺎل  5ﺧﺎﻧﮫ ﺑرای وﺻل ﮔﯾرﻧده اﺻﻠﯽ

_ 55+20درﺟﮫ

ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش وﺿﻌﯾت ﮐﺎر دﺳﺗﮕﺎه

DS1

ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی ﻣرﮐز ﺟﮭت وﺻل ﻣوﺗور .ﭼراغ ﭼﺷﻣﮑزن و ﻓن
ﺧﻧﮏ ﮐﻧﻧده
ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ ﺑﺎز

ﻓﯾوزﯾﮏ  5آﻣﭘر – ﻓﯾوز دو ھﺷت دھم آﻣﭘر و
 220وﻟت – در ﺻورت ﺗﻌوﯾض ﻓﯾوزھﺎ از
ﺑﺳﺗن ﺳﯾم ﺑﺟﺎی ﻓﯾوز ﺟداﺧودداری ﮐﻧﯾد و ﺣﺗﻣﺎ
از ﻓﯾوز ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد

ﺧروﺟﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ

J8

J1

 7وات
 300وات
24وﻟت ﻣﺳﺗﻘﯾم
 500ﻣﯾﻠﯽ آﻣﭘر

 4ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧروﺟﯽ در  18ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺧﺗﻠف

وﯾژﮔﯾﮭﺎ

ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻣرﮐز وﻟﺗﺎژﭘﺎﺋﯾن

 220وﻟت ﻣﺗﻧﺎوب

F1

ﺗﻧظﯾم ﺗرﻣز دﺳﺗﮕﺎه  .ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﭼﻧد
ﮐﺎرﺑردی  .ﭼﺷم ﺑدون ﺳﯾم  .دﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎھﻧده

ﻧﺻب ﺧﺎزن دﺳﺗﮕﺎه
ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺑرق ورودی  220وﻟت
اﺗﺻﺎل 1و  2ﮐﻠﯾد
ﻓﯾوز ﺑرای ﻣوﺗور و ﺗراﻧس و ﺳﯾم ﭘﯾﭻ اوﻟﯾﮫ ﺗراﻧس 5آﻣﭘر

F2

ﻓﯾوز ﺑرای وﻟﺗﺎژﭘﺎﺋﯾن 800ﻣﯾﻠﯽ آﻣﭘر ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

J4

اﺗﺻﺎل ﮔﯾرﻧده

+

 Fﮐﻠﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی

J5

ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ ﺑﺳﺗن

_

ﮐﻠﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی

J6

ﻧﺻب ﮐﻠﯾد ﺗﻧظﯾم ﺗرﻣز

TF1
1

ﺳﯾم ﭘﯾﭻ دﺳﺗﮕﺎه

اﺗﺻﺎل ﺧﺎزن

ﻣﺷﺗرک

اﺿطراری

ﻣوﺗور
اﺗﺻﺎل ﭼﺷم و دﯾﮕر
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺑﺎز
ﺷﮑل2

اﯾﺳت

220وﻟت ﯾﺎ  115وﻟت ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑرق ورودی

اﺿطراری

ﺑﺳﺗﮫ

 ( 4.1ﺗرﻣﯾﻧﺎل – ﻣرﮐز – ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺷﮑل 2

اﺗﺻﺎل ﺷﻣﺎره ):1ﺗرﻣﯾﻧﺎل 1و 2ﺑﺎز (در ﻋﻣﻠﮑرد درب ﺑﺎز ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺷود .
اﺗﺻﺎل ﺷﻣﺎره )2اﯾﻣﻧﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل3و(4در زﻣﺎن اﯾﻣﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺳﺗن ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺷود
ﺑﺎز  .ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺷﻣﺎره  5در ﺻورت ارﺳﺎل ھر ﻧوع ﻓرﻣﺎن اﻋم از ﻓرﺳﺗﻧده و ﯾﺎ ﮐﻠﯾد ﻓﺷﺎری راه ﺑﻧد ﺑﺎز و ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود .
ﺑﺳﺗﮫ :ﺗرﻣﯾﻧﺎل داﺋم ﺑﺎز ﺷﻣﺎره  6در ﺻورت درﯾﺎﻓت ھر ﻧوع ﻓرﻣﺎن راه ﺑﻧد ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود
 FSWﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺷﻣﺎره  7ﻟوازم وﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮐﮫ درﺻورت درﯾﺎﻓت ھرﮔوﻧﮫ ﻓرﻣﺎن )ﺗوﺳط ﭼﺷم (ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن راه ﺑﻧد ﻣﯾﺷود .
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﺷم اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻓوق وﺧروﺟﯽ

 1OUT1را ﺑﮫ ھم ﺑﺑﻧدﯾد.

اﺳﺗپ ﯾﺎ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺷﻣﺎره 8ﺗوﺳط ارﺳﺎل ﻓرﻣﺎن ﮐﻠﯾد ﻓﺷﺎری ) (1ﻗﺎﺑل اﯾﺳت ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﺷود دﺳﺗﮕﺎه ﺗﺎ ارﺳﺎل
.
ﻓرﻣﺎن ﺟدﯾد در ﺣﺎﻟت اﯾﺳت ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد  .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻓوق را ﻧﻣﯾﺑﻧدﯾد ﺗرﻣﯾﻧﺎل 8و 10را ﺑﮭم وﺻل ﮐﻧﯾد .
اﺿطراری :
ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺷﻣﺎره  9ﻣﯾﺑﺎﺷد در ﺻورت ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده ﺣﺗﻣﺎ آﻧرا اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ  10وﺻل ﮐﻧﯾد .
ﻻزم ﺑذﮐر ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم

 GNDﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﻣﺷﺗرک ﻣدار ﻓرﻣﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣدارھﺎی اﯾﺳت را ﻧﺑﻧدﯾد دﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎر ﻧﻣﯾﮑﻧد

ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺣﺗﻣﺎ ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی ﺷﻣﺎره 8و  9و 10را ﺑﺎ ﺳﯾم ﺑﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺑﻧدﯾد و ﮔرﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎر ﻧﻣﯾﮑﻧد.

 24وﻟت ﺗﻐذﯾﮫ ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﺛل ﭼﺷم ﺑﺎ ﺗوان ﺧروﺟﯽ ﻓﻘط  500ﻣﯾﻠﯽ آﻣﭘر ﭘس در ﺻورت وﺻل ﮔﯾرﻧده ﺧﺎرج از اﺳﺗﺎﻧدارد ﺣﺗﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﯾم ﭘﯾﭻ
ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه وﺻل ﮐﻧﯾد و ﺑرق ﮔﯾرﻧده ﺧود را از آن ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد در ﺻورت اﺣﻣﺎل و اﯾﺟﺎد ﺻدﻣﮫ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص اﺳت
ﻣﺳﺋوﻟﯾت آن ﺑﺎ ﻧﺻب ﮐﻧﻧده دﺳﺗﮕﺎه ﻣﯾﺑﺎﺷد .
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 ( 4.2ﻧﺻب و اﺗﺻﺎل ﭼﺷم و ﻣدارھﺎی داﺋم ﺑﺳﺗﮫ

NC

دﺳﺗﮕﺎه  624ﺑﺎ ﻣﺣﺎﻓظ ﭼﺷﻣﯽ در ﺣﺎﻟت ﺑﺳﺗﮫ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻣﮑﺎن ﺑرﺧورد ھر ﻧوع ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎ ﻣﯾﻠﮫ را ﻣﯾﮑﺎھد .در ﺻورت ﻧﺻب ﭼﻧد ﭼﺷم
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺳری ﺑﺑﻧدﯾد .
ﻧﺻب ﯾﮏ ﺟﻔت ﭼﺷم ﻓﻌﺎل در ﺣﺎﻟت ﺑﺳﺗن

دوﺟﻔت ﭼﺷم ﻓﻘط در ﺣﺎﻟت ﺑﺳﺗن

ﯾﮏ ﺟﻔت ﭼﺷم ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺳت ﭼﺷم در ﺣﺎﻟت ﺑﺳﺗﮫ

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯾﺑﻧدﯾد

4.3

ﻧﺻب ﭼﺷم در ﺣﺎﻟت ﺑدون ﺳﯾم

در ﺻورت ﻧﺻب ﭼﺷم ﺑﺎ دو ﺳﯾم و ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد آﻧﮭﺎ را ﻣطﺎﺑق ﺗﺻوﯾر زﯾر ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻣوازی ﺑﺑﻧدﯾد
در ﻧﮭﺎﯾت ﻧﺻب  8ﺟﻔت ﭼﺷم ﺑﮫ اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯾﺑﺎﺷد .
 7ﺟﻔت ﻓﻌﺎل در ﺣﺎﻟت ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن دﺳﺗﮕﺎه و  1ﺟﻔت ﻓﻘط در زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷدن ﻗﺎﺑل ﺑﮭره وری ﻣﯾﺑﺎﺷد .

ﺟﻔت اول ﭼﺷم

ﺟﻔت دوم ﭼﺷم

3

 J9 4.6ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺑرق ورودی)ﺗﺻوﯾر (2

 : PEﺗرﻣﯾﻧﺎل اﺗﺻﺎل ﺳﯾم اﺗﺻﺎل زﻣﯾن ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ ﺗوﺳط ﯾﮏ
ﺑﻌد از ﻧﺻب ﭼﺷم از ﺻﺣت ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﯾﮏ ﺷﮑل دﯾپ ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل
ﻧﻣﺎﺋﯾد و دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﺻورت وﺟود ﭼﻧد ﺟﻔت ﭼﺷم ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺟﻔﺗﮭﺎی دﯾﮕر
ﻣﺛل ھم ﻧﺑﺎﺷد  .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﺷم دو ﺳﯾم ﻧﻣﯾﺑﻧدﯾد ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی 18و 19را ﺑﺎز
ﺑﮕذارﯾد .ﺟدول زﯾر ﻧﺣوه ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭼﺷﻣﮭﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.

ﺳﯾم آﻧرا ﺑﮫ ﺑدﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﭘﯾﭻ ﮐﻧﯾد
 : Nﺳﯾم اﺗﺻﺎل ﻧول دﺳﺗﮕﺎه
 : Lﺳﯾم اﺗﺻﺎل ﻓﺎز دﺳﺗﮕﺎه
 J3 4.7اﺗﺻﺎل ﻗﺎﺑل وﺻل ﺑری ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭼﮭﺎ

ﮐﻠﯾد ﭼﺷم

ﻧوع ﭼﺷم

ھر دو
ﺑﯾﮏ ﺷﮑل

اﺗﺻﺎل ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎ ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ

ﮐﻠﯾد ﭼﺷم

 J6 4.8ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺳﻧﺳور ﺗرﻣز

ﺗﻌداد ﺟﻔت
ﭼﺷم

ﮐﺎﻧﮑﺗور اﺗﺻﺎل ﺑرای ﺗرﻣز در ﺻورت وﺟود ﻣﺣرک
درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد آﻧرا ﺑﺎز ﺑﮕذارﯾد .

(5ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی

ﭼﺷم در ﺣﺎﻟت
ﺑﺳﺗن

دﺳﺗﮕﺎه آﻣﺎده ﭘذﯾرش ﺟﮭت ﺳﮫ ﺣﺎﻟت ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی را
دارا ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ﻻزم ﺑذﮐر اﺳت ﺑﻣﺣض ﺛﺑت ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺣﺎﻓظﮫ ذﺧﯾره
ﻣﯾﺷود و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرق را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد ﺗﻐﯾﯾرات
ذﺧﯾره ﻧﻣﯾﺷود .
ﻓرﻣﺎن ﺑﺎز

ﯾﮏ ﺟﻔت
(5.1دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اوﻟﯾﮫ

 Dipﮐﻠﯾد ھﺎی روی ﭼﺷم ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺟﮭت دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﮐﻠﯾد ورود ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ را
ﺑزﻧﯾد و در ﺻورﺗﯽ ﺗﻧظﯾم ﻣﯾزان ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻧرا ﺑوﺳﯾﻠﮫ
دﮐﻣﮫ +و – ﮐم و زﯾﺎد ﮐﻧﯾد .

 pairﻣﻧظور ﺟﻔت ﭼﺷم اﺳت ﯾﮏ ﺟﻔت ﯾﺎ دو و ﯾﺎ ﺳﮫ ﺟﻔت و ﺑﯾﺷﺗر
اﻣﮑﺎن ﭘذﯾرﻣﯾﺑﺎﺷد .
pair

در ﺻورت ﻋﺑور ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﻌدی دﮐﻣﮫ را ﻣﺟددا ﺑزﻧﯾد

4.4ﺗرﻣﯾﻧﺎل وﺻل ﻣوﺗور ﭼراغ ﭼﺷﻣﮑزن وﻓن ﺗﮭوﯾﮫ

 Fدﮔﻣﮫ ﻣﺧﺻوص ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی

 Mﻣوﺗور دﺳﺗﮕﺎه
 LAMPﭼراغ ﭼﺷﻣﮑزن
 FANﺗﮭوﯾﮫ ﺧﻧﮏ ﮐﻧﻧده دﺳﺗﮕﺎه
 4.5 j8ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻧﺻب ﺧﺎزن دﺳﺗﮕﺎه )ﺗﺻوﯾر (2

4

 Fﺑﺎﻓﺷﺎر دادن اﯾن دﮔﻣﮫ وارد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷوﯾد و در ﺻورت ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم
ﺑرﻧﺎﻣﮫ از دﮔﻣﮫ ھﺎی  +و -اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد

در ﺻورت ﻓﻌﺎل ﮐردن اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻧرا در
ﺣﺎﻟت روﺷن ﻗرار دھﯾد
ﺧﺎﻣوش

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ آﻧرا ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﺋﯾد
ﺗﻧظﯾﻣﺎت
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ

ﻋﻣﻠﮑرد
ﺗﻧظﯾم ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺣﺎﻟت ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ﺗﻧظﯾﻣﺎت ذﺧﯾره ﺑرای ﻓﮏ
ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺷﮭری

ﺗﻧظﯾم ﻣﯾزان ﺣﺳﺎﺳﯾت از  0ﺣداﻗل ﺗﺎ 10
ﺣداﮐﺛر
L1

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺧواھﯾد ﺗﻐﯾﯾری ﺑدھﯾد ﺗﻧظﯾﻣﺎت
در ﺣﺎﻟت  00ﺑﻣﺎﻧد

ﺗﻧظﯾم ﻣﯾزان ﺣﺳﺎﺳﯾت از  0ﺣداﻗل ﺗﺎ 10
ﺣداﮐﺛر
L2

ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭼﺷم دو ﺳﯾم
ﺟﮭت ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ  5.3ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد

ﺧروج از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در ﺻورت ﺧﺎرج ﺷدن ﺗﻐﯾﯾرات ذﺧﯾره
ﺷده و ﺣﺎﻟت ﻗرار ﮔﯾری درب را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد

automaticﺧودﮐﺎر
ﺧودﮐﺎر 1
ﺑﺎزو ﺑﺳﺗﮫ ﮐﺎﻣﻼ دﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﻧده

ﺑﺳﺗﮫ
ﺑﺎز ﺷدن ﺑﺎ ﭘﯾش ﭼﺷﻣﮑزن

ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ
ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺧودﮐﺎر

در ﺣﺎل ﺑﺎز ﺷدن

ﻧﯾﻣﮫ

ﺑﺎز

ﻧﯾﻣﮫ ﺧودﮐﺎر

درب در ﺣﺎﻟت اﯾﺳت ﻣﯾﺑﺎﺷد

راھﺑﻧد ﺳﺗوﻧﯽ
ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﮐﻠﯾد

ﺑﺳﺗن ﺑﺎ ﭘﯾش ﭼﺷﻣﮑزن

ﻓرﺳﺗﻧده
ﺗﻧظﯾم ﻣﻌﻣول

در ﺣﺎﻟت ﺑﺳﺗن
درب در ﺣﺎﻟت اﯾﺳت آﻣﺎده ﺑﺳﺗن

زﻣﺎن ﺑﺳﺗن ﺧودﮐﺎر

درب در ﺣﺎﻟت اﯾﺳت آﻣﺎده ﺑﺎز

ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر را در
ﺟدول ﺑﺎﻻ اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد و از  0ﺗﺎ  59ﺛﺎﻧﯾﮫ
در ﻣرﺣﻠﮫ ﯾﮏ و ﺗﺎ  4دﻗﯾﻘﮫ در ﺣﺎﻟت دوم ﻗﺎﺑل
ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺑﺎﺷد

ﺑﺎز در ﺣﺎﻟت اﺿطرار
ﺑﺳﺗن ﺗوﺳط ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭼﺷم
ﻋﯾب ﯾﺎﺑﯽ
در ﺻورت ﺑروز ھرﮔوﻧﮫ ﻋﯾب و اﯾراد در ﮐﺎرﮐرد دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ
ﺟدول ﺑﺎﻻ و ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻗرارﮔﯾری درب ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻋﯾب دﺳﺗﮕﺎه را ﯾﺎﻓﺗﮫ
و آﻧرا ﻣرﺗﻔﻊ ﺳﺎزﯾد ﺑرای ﻣﺛﺎل در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻋدد  00را
ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯾدھد اﯾن ﯾﻌﻧﯽ در ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ﭼﮏ ﮐﻧﯾد آﯾﺎ درب ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .و ﯾﺎ
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻋدد  04را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ درب ﻓرﻣﺎن اﯾﺳت
داده اﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮕوﺋﯾد ﻓرﻣﺎن اﯾﺳت ﻧداده اﯾد ﭘس ﭼرا درب ﺧود ﺑﮫ
ﺧود  04ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﭘس اﺣﺗﻣﺎل ﻗطﻊ ﺑودن ﺳﯾﻣﮭﺎی ﻣدار اﯾﺳت ﯾﺎ ھﻣﺎن
اﺳﺗپ وﺟود دارد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد ﺑﺟﺎی آن ﺳﯾم ﺑﺑﻧدﯾد
.ﭘس ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺟدول ﺑﺎﻻ ھﻣﮫ اﯾراد ھﺎی دﺳﺗﮕﺎه را
ﭘﯾدا ﮐرده و رﻓﻊ ﮐﻧﯾد

ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم از  1ﺗﺎ  50ﮐﮫ ﺣداﮐﺛرﻧﯾرو ﻣﯾﺑﺎﺷد

در ﺻورت ﻓﻌﺎل ﮐردن اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻧرا در ﺣﺎﻟت
روﺷن ﻗرار دھﯾد
ﺧﺎﻣوش

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ آﻧرا ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﺋﯾد
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ﺻﻔﺣﮫ
ﻧﻣﺎﯾش

ﻧﺷﺎﻧدھﻧده ﺣﺎﻟت ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ دﺳﺗﮕﺎه

(5.3ﺗﻧظﯾﻣﺎت و ﻧﺻب ﭼﺷم دو ﺳﯾم
در ﺻورت ﻧﺻب ﭼﺷم ﻣطﺎﺑق ﺗوﺿﯾﺣﺎت  4.3ﻋﻣل ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ  1وارد ﺷوﯾد  5.1در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﮐرده و –و +را ﺑرای ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾد

 buدﮔﻣﮫ  Fرا رھﺎ

در ﺣﺎل ﺑﺎز ﺷدن

ﺑﺳﺗﮫ

ﺑﺎز
در ﺣﺎل ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن

اﯾﺳت

ﭼﺷم ﺑﺳﺗن
ﻓرﻣﺎن ﺑﺎز
 ( 5.2ﺗﺷﺧﯾص ﭘﯾش ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺎز

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه را درﺳت ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣطﺎﺑق ﺗﺻوﯾر  10ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ  3ﺧط اﻓﻘﯽ ﻧﺷﺎن دھد

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓوق از ﺗﻧظﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در  4ﺣﺎﻟت ﻣﺧﺗﻠف
ﺑرﺧوردار ﻣﯾﺷوﯾد و ﻣﯾﺗواﻧﯾد دﺳﺗﮕﺎه را در  4ﺣﺎﻟت ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻧظﯾم و
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد  .اﯾن  4ﺣﺎﻟت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﻋﻼﺋم  01و  02و 03و
 04ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯾﺷوﻧد .
ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺣﺎﻟت  01ﺑرای ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ راھﺑﻧد ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﺑرﺧﻼف دﯾﮕر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ  00ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ذﺧﯾره ﻧﻣﯾﮑﻧد ودر ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ﻧﻣﯾﺧواھﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺣﺎﻟت  00ﺑوده و ﺑﺎ
ﻋﺑور از ﻣرﺣﻠﮫ اول ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣرﺣﻠﮫ اول را ﭘﺎک ﻧﮑﻧﯾد .

در ﻣورد ﺗﺣرﯾﮏ ﭼﺷم در زﻣﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن درب اﯾن
ﭼراﻏﮭﺎ ﺧﺎﻣوش ﺷده و ﻓﻘط اﯾن ﭼراغ وﺳط روﺷن ﻣﯾﻣﺎﻧد

در ﺻورت ارﺳﺎل ﻓرﻣﺎن ﺑﺎز اﯾن ﭼراغ ﻋﻣودی
وﺿﻌﯾت را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .درب ﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣﯾﺷود .

اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﭼﺷم  2ﺳﯾم ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻋﯾب ﯾﺎب ﺧودﮐﺎر را داﺷﺗﮫ و ﻧﺻب
ﻏﻠط را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه ﮐﻧﯾد در ﺣﺎﻟت
دو ﺳﯾم ﭼﺷم اﯾن ﭘﯾﻐﺎم را ﻣﯾدھد

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺣﺎﻟت ﭼﺷﻣﮏ ﺑزﻧد
ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺟﻔت ﭼﺷم
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﯾﮏ ﺷﮑل ﺗﻧظﯾم ﺷوﻧد
در اﯾن ﺣﺎﻟت آدرس و ﯾﺎ ﺣﺎﻟت ﻗرارﮔﯾری دﯾپ ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎ را ﭼﮏ
ﮐﻧﯾد
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 ( 5.4ﺣﺎﻟت دوم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾری

ﺧروﺟﯽ ﺷﻣﺎره 1
ﺗﺳت اﯾﻣﻧﯽ ﭼﺷم

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﮔﻣﮫ  Fرا ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﯾد دﮔﻣﮫ  +را ﻧﯾز ﺑﻔﺷﺎرﯾد

ﭼراغ ﻧﺷﺎﻧدھﻧده وﺿﻌﯾت ﮐﺎرﮐرد درب روﺷن
در زﻣﺎن ﮐﺎرﮐرد دﺳﺗﮕﺎه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درب ﺑﺳﺗﮫ
ﺷود ﻻﻣپ ﺧﺎﻣوش ﻣﯾﺷود

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ  +را رھﺎ ﮐﻧﯾد ﺻﻔﺣﮫ ﻧﺎم اوﻟﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد

ﭼﺷﻣﮏ زن در ﺣﺎﻟت ﮐﺎرﮐرد ﻣﯾﻠﮫ راھﺑﻧد

وﻟﯽ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﮔﻣﮫ  Fرا رھﺎ ﮐﻧﯾد ﺻﻔﺣﮫ ﻣﯾزان آن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھد .
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﺧرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرﺳﯾد ﺑﺎ ﻓﺷردن دﮔﻣﮫ  Fاز ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎرج
ﺷوﯾد.

ﻣﯾﻠﮫ ﺑﺳﺗﮫ
ﻣﯾﻠﮫ ﺑﺳﺗﮫ و ﯾﺎ اﯾﺳت و رد ﭘﯾش ﭼﺷﻣﮑزن ﺧﺎﻣوش ﻣﯾﺷود

ﻣﯾﻠﮫ در ﺣﺎل ﺑﺎز ﺷدن ﺑﺎ ﭘﯾش ﭼﺷﻣﮑزن
ﻣﯾﻠﮫ در ﺣﺎل ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﺑﺎ ﭘﯾش ﭼﺷﻣﮑزن

ﺗﻧظﯾم
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ

ﻣﯾﻠﮫ در وﺿﻌﯾت اﺿطراری
اﺗﺻﺎل ﻟوپ  1ﺑرﻗرار اﺳت
اﺗﺻﺎل ﻟوپ  2ﺑرﻗرار اﺳت

ﻋﻣﻠﮑرد دﺳﺗﮕﺎه
ﺗﻧظﯾم ﻗدرت دﺳﺗﮕﺎه

ﺑﺎز ﺑرای  624دوم
ﺑﺳﺗﮫ ﺑرای  624دوم
ﺟدا ﺷدن ﻣﯾﻠﮫ
ﭼراغ راھﺑﻧد ﺳﺗوﻧﯽ

ﺣداﮐﺛر ﻗدرت در زﻣﺎن راه اﻧدازی ﻣوﺗور ﺑدون ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﻗدرت ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ
ﭘﯾش ﭼﺷﻣﮑزن ﮐﮫ ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷد

آﻻرم راھﺑﻧد ﺳﺗوﻧﯽ
FCAاﺗﺻﺎل

 OCﻓﻌﺎل ﻗﺑل از ھر ﺣرﮐت

FCCاﺗﺻﺎل
ﻗﻔل داﺧﻠﯽ

 CLﻗﺑل از ھر ﺑﺎر ﺑﺳﺗن

ﻗطب ﮐﺎرﮐرد ﺧروﺟﯽ ﺷﻣﺎره  1ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در
ﺣﺎﻟت ﺑﺎز ﻣﯾﺑﺎﺷد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺳت ﭼﺷم را اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺗﻐﯾﯾر ﻧدھﯾد

ﺳرﻋت آھﺳﺗﮫ ﺧﺎﻣوش ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺳرﻋت آھﺳﺗﮫ در زﻣﺎن ﺑﺳﺗن

 OUTPUTﺧروﺟﯽ 2
ﻗطب ﺧروﺟﯽ

ﮐﺎھﻧده ﺳرﻋت آھﺳﺗﮫ ﺑﻌد از ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭻ

2

0ﺗﺎ  10ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم

ﺧروﺟﯽ 3
ﻗطب ﺧروﺟﯽ 3

زﻣﺎن ﮐﺎرﮐرد ﻣوﺗور

ﺧروﺟﯽ 4

ﺣﺗﻣﺎ آﻧرا ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد اﻟﺑﺗﮫ  5ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﯾش از ﮐﺎرﮐرد
ﻣوﺗور و در ﺣﺎﻟت دوم ﺗﺎ  4دﻗﯾﻘﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺑﺎﺷد

ﻗطب ﺧروﺟﯽ 4

ﺗﺳت اﯾﻣﻧﯽ ﭼﺷم دﺳﺗﮕﺎه

ﺑرای ﭼﺷم دو ﺳﯾم NO

در ﺻورت ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻗﺑل از ھر ﺑﺎر ﺣرﮐت از ﺳﺎﻟم
ﺑودن ﭼﺷﻣﮭﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯾﮑﻧد و در ﺻورت
ﺧراب ﺑودن ﻣدار ﭼﺷم درب را ﺑﺎز ﻧﻣﯾﮑﻧد
7

ﺻﻔﺣﮫ

ﻋﯾب ﯾﺎﺑﯽ

درﺧواﺳت ﺳروﯾس )ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﺑﺎ دو ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﭘﺎﺋﯾن( ﮐﮫ در ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎﻣوش اﺳت
ﺷﻣﺎرش ﮐﺎرﮐرد دﺳﺗﮕﺎه را ﻓﻌﺎل ﻧﻣوده و در
ﺻورت رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗﻌداد ﮐﺎرﮐرد ﻣورد ﻧظر ﺷﻣﺎ
ﭼﺷﻣﮑزن ﺑرای  4ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻗﺑل از ھز ﺣرﮐت ﮐﺎر
ﻣﯾﮑﻧد و ﻧﺷﺎﻧﮕر زﻣﺎن ﺳروﯾس دﺳﺗﮕﺎه ﻣﯾﺑﺎﺷد

در ﺻورت ﺑروز ھرﮔوﻧﮫ ﻋﯾب و اﯾراد در ﮐﺎرﮐرد
دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺟدول ﺑﺎﻻ و ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت
ﻗرارﮔﯾری درب ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻋﯾب دﺳﺗﮕﺎه را ﯾﺎﻓﺗﮫ و
آﻧرا ﻣرﺗﻔﻊ ﺳﺎزﯾد ﺑرای ﻣﺛﺎل در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺻﻔﺣﮫ
ﻧﻣﺎﯾش ﻋدد  00را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯾدھد اﯾن ﯾﻌﻧﯽ در ﺑﺳﺗﮫ
اﺳت ﭼﮏ ﮐﻧﯾد آﯾﺎ درب ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .و ﯾﺎ در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻋدد  04را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
درب ﻓرﻣﺎن اﯾﺳت داده اﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮕوﺋﯾد
ﻓرﻣﺎن اﯾﺳت ﻧداده اﯾد ﭘس ﭼرا درب ﺧود ﺑﮫ ﺧود
 04ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﭘس اﺣﺗﻣﺎل ﻗطﻊ ﺑودن ﺳﯾﻣﮭﺎی
ﻣدار اﯾﺳت ﯾﺎ ھﻣﺎن اﺳﺗپ وﺟود دارد در ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد ﺑﺟﺎی آن ﺳﯾم ﺑﺑﻧدﯾد .ﭘس
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺟدول ﺑﺎﻻ ھﻣﮫ اﯾراد
ھﺎی دﺳﺗﮕﺎه را ﭘﯾدا ﮐرده و رﻓﻊ ﮐﻧﯾد

ﮐﺎرﮐرد ھزار ﻣرﺗﺑﮫ
در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم از  0ﺗﺎ  99ﻗﺎﺑل ﺗﻧﺿﯾم
ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﻋدد ﻣﻧظور ﯾﮏ ھزاراﺳت

ﮐﺎرﮐرد ﺷﻣﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﺻد ھزار
ﺑﺎ ﻓرا رﺳﯾدن زﻣﺎن ﺳروﯾس ﺷﻣﺎرﻧده ﭘﺎک ﻣﯾﺷود
و دﺳﺗﮕﺎه از ﻧو ﻣﯾﺷﻣﺎرد

ﺟﮭت ﺗﻧظﯾم زﻣﺎن ﺣﺿور در ﻟوپ  1ﮐﮫ ﺑﻌد از
ﮔذﺷت اﯾن زﻣﺎن ﻟوپ ﻓوق ﺑﺎز ﻣﯾﺷود
در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺧﺎﻣوش اﺳت

ﺟﮭت ﺗﻧظﯾم زﻣﺎن ﺣﺿور در ﻟوپ  1ﮐﮫ ﺑﻌد از
ﮔذﺷت اﯾن زﻣﺎن ﻟوپ ﻓوق ﺑﺎز ﻣﯾﺷود
در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺧﺎﻣوش اﺳت

ﮐﺎرﮐرد ﺧودﮐﺎرﺧروج از ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ذﺧﯾره ﺳﺎزی
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ﻓرﮐﺎﻧس ﮐﺎرﮐرد ھر ردﯾﺎب ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرطﺑق ﮐﺎﻧﺎل و در دو
ﺣﺎﻟت ﺗﻧظﯾم ﮔردد ﺑوﺳﯾﻠﮫ دﯾپ ﺳوﺋﯾﭻ  1و 2

(6راه اﻧدازی
 ( 6.1ﭼﮏ ﮐردن ﭼراغ ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﮭﺎی ﻣرﮐز
ﻗﺑل از ﺷروع ﺑﮑﺎر ﭼﮏ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼراﻏﮭﺎی ﺳﯾﮕﻧﺎل در ھﻣﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﺎﺷﻧد
اﯾن ﭼراغ ھﺎ ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ در ﮐﺎرﮐرد دﺳﺗﮕﺎه دارﻧد

ﻓرﮐﺎﻧس ﭘﺎﺋﯾن
ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﺎﻻ
ﻓرﮐﺎﻧس ﭘﺎﺋﯾن
ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﺎﻻ

ﮐﻧﺗﺎﮐت ﺑﺳﺗﮫ

اﺿطراری

اﯾﺳت

ﮐﻧﺗﺎﮐت ﺑﺎز

ﺑﺳﺗﮫ
ﺑﺎز

اﯾن ﭼراﻏﮭﺎ اﮔر روﺷن ﻧﺑﺎﺷﻧد دﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎر
ﻧﻣﯾﮑﻧد و ھﻣﮫ ﻗرﻣز رﻧﮕﮭﺎ ﭼراغ ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﮭﺎی
روﺷن و ھﻣﮕﯽ در ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد

ﻣﯾﮑرو
ھﺎ

NC

ﻣواردی ﺑرای ﻧﺻب ﻟوپ دﺳﺗﮕﺎه .
ﻟوپ ﻓوق ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در  15ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗری ﺻﻔﺣﮫ ﻧﺻب ﮔردد و ﻧﮭﺎﯾت
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از  50ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﺑﺎﺷد و ارﺗﻔﺎع آن ﻧﺑﺎﯾد از 5
ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد .

Normally close

ﯾﻌﻧﯽ در ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی ﺑﺳﺗﮫ اﻧد و در ﺻورت
درﯾﺎﻓت ﻓرﻣﺎن ﺟدﯾد ﺑﺎز ﻣﯾﺷوﻧد

ﺧودﮐﺎر ﺑﺳﺗﮫ

درﮔﯾر
درﮔﯾر

ﺧودﮐﺎر ﺑﺎز

ﺗﺳت ﭼﺷم دو ﺳﯾم دﺳﺗﮕﺎه

در ﺑرﻧﺎﻣﮫ اوﻟﯾﮫ وارد ﺷده و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣورد ﻧظر و
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .
 ( 7ﺗﺳت ﺧودﮐﺎر دﺳﺗﮕﺎه

ﺑﻌد از ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی دﺳﺗﮕﺎه آﻣﺎده اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺑﺎﺷد ﭼﮏ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرق
ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه و ﻟوازم و ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺛل ﭼﺷم درﺳت وﺻل
ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .
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