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  دستورالعمل تايمرديجيتال                                     

  
   Power: كليد  تعبيه شده در پشت دستگاه  
     Menuكليد                       
      Runكليد                       
      Stopكليد                       
    Downكليد                      
          Upكليد                     

  
  

دراين مرحله روي صفحه نمايش نام شركت و ورژن دستگاه نمايش . دستگاه را روشن مي كنيم  Powerابتدا با استفاده ازكليد
  . داده مي شود

  .اين كار وارد صفحه وضعيت كانا ل ها مي شويمبا . را فشار داد  براي خارج شدن ازاين صفحه بايد كليد  
نمايشگر اتصال كانال مربوطه به يك محرك مانند  0عدد . نمايش داده شده است 1و  0با عدد  Bو   Aوضعيت  كانالهاي 

  .نمايشگر عدم اتصال آن مي باشد 1سنسوريا سوييچ مي باشد و عدد 
  . دنرا نمايش ده 0دو كانال برروي صفحه نمايش عدد بايد هر براي اينكه دستگاه بتواند راه اندازي شود

تايمر به حالت چهار زمانه ويا يك زمانه وارد مي شود كه درخط باالي صفحه   و دراين مرحله با فشردن دكمه هاي 
 Quadوتايمرچهارزمانه درتايمرهايي كه اين شاخه درآنها فعال است با كلمه  One Timerنمايش تايمريك حالته با كلمه 

Timer  درتايمرهايي كه اين شاخه درآنها فعال نيست،  خط چين نمايش داده مي شود(مشخص مي شود(.  
  .را فشرد بايد كليد ) يك زمانه و چهارزمانه(براي ورود به هرشاخه 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

  .مي باشد  Stopنمايشگر كه  ديده مي شود  ¦¦دراين شاخه درصفحه اول درخط اول عالمت : One Timerشاخه  -الف
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، تايمردرهر وضعيت كه باشد در صفحه نمايش آن عالمت  و سپس براي آماده سازي تايمربراي ثبت زمان با فشردن دكمه 

  .و ثبت زمان مي باشد Bو  Aظاهر شده و آماده گرفتن پيام ازكانال هاي   <<
 و زمان با آن، توسط دكمه هاي  رقمي مشاهده مي شود كه دقت اندازه گيري 4دراين صفحه در خط دوم يك عدد 

  Bپيام شروع و ازكانال  Aبه طور مرتبط عمل مي كنند و در حقيقت از كانال  Bو Aدراين شاخه كانال هاي  .تنظيم مي شود
دراين شاخه بر روي صفحه نمايش در خط اول وضعيت  :Quad Timer شاخه  –ب .پيام خاتمه به دستگاه ارسال مي شود

تايمر درهر وضعيت كه باشد  وسپس با فشردن دكمه .نمايش داده مي شود  Bخط دوم وضعيت كانال  و در Aكانال  
دراين شاخه نيز .و ثبت زمان مي باشد Bو  Aظاهر شده و آماده گرفتن پيام از كانال هاي   <<درصفحه نمايش آن عالمت  

قسمت  2زمان به طورمستقل توسط هر كانال در دراين شاخه .قابل تنظيم است و دقت اندازه گيري توسط دكمه هاي
ثبت مي شود، يعني اگر به هر كانال يك سنسور متصل شود، هر سنسور به طور مستقل مي تواند در كانال مربوطه خود دو بار 

يعني تا البته در اين شاخه ثبت زمان در هر بار تحريك به طور مستقل انجام مي شود، . تحريك شود و دو زمان مستقل ثبت كند
  .شود زماني كه سد نوري مقابل سنسورقراردارد زمان اندازه گيري مي شود و به محض عبورسد نوري تايمر نيزمتوقف مي

    


