
 

 

MS1DC SMART DOOR 

Instruction Set 
(DC_MS1_SMART) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (DC_MS1) دستودالعمل در بازکن اتومات مدل 

 

 قابلیت ها:

 همراه میکروسوئیچ. یلیردرب  و ،تک لنگهلنگه درب دوبرنامه ریزی مجزا برای  -

  در لحظه(SoftStart)دارای استارت آرام  و زمان بازشدن و بسته شدن بصورت مجزا از هم -

 .  (SoftStop) توقف آرامو  اولیه حرکت موتورها

 کد. هاپینگقابلیت لرن کردن ریموتهای کدلرنینگ و  -

 قابلیت تنظیم سه سرعت برای هر لنگه به صورت مجزا. -

 .قابلیت حرکت جکها به صورت مجزا از هم توسط ریموت به جای خالص کردن جک -

 .ریقابلیت تنظیم میکروسوئیچها به صورت نرم افزا -

 .باطری و هوشمند اتیک شارژ اتومقابلیت  -

 .برق و باطریحرکت یکنواخت در  -

 نصب آسان فقط با یک دکمه. -

 شماتیک برد:

 

 



 

 

 

 مشخصات ترمینالها:

           مشترک

 

 

 

 

 

 میباشند. ولت 12و یا ولت 22از نوع 2و موتور  1موتور 

نصب میگردد در نتیجه این موتور اول  حرکت   1: قفل برقی بر روی موتور نکته

 میکند.

 چراغ چشمک رن:

زن. که میتوان نوع آن را ) چشمک زن یا ثابت( را از جهت اتصال چراغ چشمک 

 انتخاب کرد. (FL)پارامترها 

 قفل برقی:

 در صورت لزوم.قفل برقی جهت را اندازی 

 تغذیه ورودی:

 میلی آمپر.24و جریان مصرفی حدود   ACولت  22تا 12

 ولت. 22یا  12قابلیت اتصال باطری 

 

 فرمانهای ورودی:

Start . فرمان باز شدن و بسته شدن دربها به صورت دو لنگه : 



 

Ped:(Pedestrain) نگه فرمان باز شدن و بسته شدن درب به صورت تک ل

 (. 1فقط درب)

Photo فرمان چشم میباشد در صورت عدم استفاده باید بهم دیگر :

 متصل شوند.

USW1_Op : و  برای دربهای ریلی 1لنگه میکرو سوئیچ در حالت باز شدن

 .دولنگه

USW1_CL : برای دربهای ریلی 1لنگه میکرو سوئیچ در حالت بسته شدن 

 .و دولنگه

USW2_Opبرای دربهای ریلی و  2ت باز شدن لنگه : میکرو سوئیچ در حال

 دولنگه .

USW2_CL برای دربهای ریلی  2: میکرو سوئیچ در حالت بسته شدن لنگه

 و دولنگه .

 فرمانهای خروجی:

Motor1 : 1جهت اتصال موتور درب. 

Motor2: 2جهت اتصال موتور درب. 

12VDC  در موارد لزوم. غیره: جهت استفاده مدار چشمی و 

 فیوزها:

F1 در مواقع اضطراری. 1آمپر جهت قطع برق موتور  8: فیوز 

F2 در مواقع اضطراری. 2آمپر جهت قطع برق موتور  8: فیوز 

F3 مواقع اضطراری ولت خروجی در22قفل برقی و  آمپر جهت قطع برق 2: فیوز. 

 توجه: از بستن سیم به جای فیوز جدا خودداری فرمائید. 

 :نمایشگر

 تنظیمات پارامترها .  دو عدد سون سگمنت جهت

LRNLEDبه رنگ آبی : جهت کد دادن ریموت کنترلرها و پاک کردن کدها. 

LED PHOTO :.جهت نمایش وضعیت چشم به رنگ سبز 

LED CHARGING :.جهت نمایش شارژ باطری به رنگ قرمز 

 



 

 :هاتاچ سوئیچ

A  :اصلیی هاجهت ورود به منو . 

B  :جهت ورود به زیر منو ها. 

C  : و ذخیره فزایش پارامترهااجهت . 

D  کاهش پارامترها:  جهت. 

BACK .جهت برگشت به منو قبل  : 

 

 :ماژول گیرنده

و قابلیت ذخیره سازی MHZ  413 یا MHZ 244و فرکانس  ASKدارای مدوالسیون 
 .با فرمت کد لرنینگ و هاپینگ کد ریموت کنترل 94تا 

 ریموت: معرفیروش 

شتوید  rA)(وارد منتوAدکمته توستط بتتدا بایتد به سیستتم ا معرفی ریموتجهت 

وارد  Cرا انتختاب کنیتدو بتا فشتردن دکمته(Ln)زیر منو   Bسپس با فشردن دکمه 

بترای و  (LA)منتوی ، معرفتی ریمتوت بعنتوان کانتال یتک منو شوید. حال برای زیر

منتوی  ، بترای کانتال چهتار ،(LC)منوی  ، و برای کانال سه (LB)منوی  ، کانال دو

(LD)  را توسط دکمهB .پس از انتختاب کانتال متورد نظتر دکمته انتختاب کنیتدC  را

و سونسگمنت به صورت به صورت چشمک زن  LEDفشار دهید و منتظر شوید تا 

کانتال بته کتد آن کلیتد ، در بیاید. حال با فشردن دکمه متورد نظتر ریمتوت چرخان 

روی سونستگمنت نمایتان  OHارت معرفی میگتردد و درهمتان لحظته عبتمربوطه 

 میگردد.

 معرفی کاناهای ریموت:

 جهت بازو بسته کردن درب دولنگه در حالت دولنگه و ریلی.: (A)کانال یک 

 در حالت دولنگه. تک لنگهجهت بازو بسته کردن درب : (B)دوکانال 

 و یا قفل برقی درب نفر رو. پارکینگفرمان دادن به رله جهت : (C)سهکانال 

قفل کردن سیستم در زمان باز بودن دربها .)در زمان جهت : (D)چهارل کانا

 .LEیا تحریک قفل برقی در صورت فعال بودن پارامتر  اسباب کشی (

 پاک کردن ریموت:

 rA) ) وارد منتو Aجهت پاک کردن همته کتدهای ریمتوت ابتتدا بایتد توستط دکمته 

  Cانتخاب کنیدو با فشردن دکمه  را (Er)زیر منو   Bشوید سپس با فشردن دکمه 



 

 Cبه معنای آیا مطمئن هستید نمایان میگردد. با فشتردن مجتدد کلیتد  ysعبارت 

ستگمنت  کلیه ریموتهای موجود در سیستم پاک میگرددو در حین عملیات ستون

 به صورت چرخان در می آید.

رر  کتث ر نیگتو و پانیگتو کتث ریمتت  09سیستم قابلیت  خییت ح اتثرک   

 دررد.

 

 

 برنامه ریزی حرکت جکها : 

زمان باز شدن و  Bو توسط دکمه  شویدPr(Parameter)ی وارد منوAتوسط دکمه 

را بصتورت مجتزا تنظتیم کنیتد . ) مراحتل و زمان کنتد شتدن بسته شدن هر لنگه 

 آمده است ( . آخرتنظیم به صورت چارت در صفحه 

پارامترهتای ا توسط کند رو سرعت  S2و  S1اصلی را توسط پارامتر های سرعت 

n1,n2  سرعت اولیه را توسط وn3 وn4.میتوان تنظیم کرد 

با تخصیص  راClose)  (AutoACپارامتر خودکار بسته شدندر صورت نیاز به حالت 

 .درفعال کعدد بر حسب دهم دقیقه میتوان 

 تنظیم کرد.را میتوان  2تاخیر در بازشدن درب Od(Open Delay)توسط پارامتر

کرد  تنظیمرا میتوان  1درب  بسته شدنتاخیر در Cd(Close Delay)مترتوسط پارا

 ثانیه میباشد. 99تا 4بین که زمان آن 

میتوان حالت تک لنگه را فعال نمود دراین صورت Pd(Pedestrain)توسط پارامتر 

 دکمه دوم روی ریموت کنترل به درب تک لنگه اختصاص میابد.

 1فشار نهایی پس از بسته شدن روی درب میتوان CS(Kick Back)توسط پارامتر 

را تنظیم نمود این مد جهت اطمینان از بسته شدن درب در صورت وجود قفل 

 برقی استفاده میگردد.

میتوان حالت حرکت معکوس پیش از استارت rS (Reverse Stroke)توسط پارامتر 

یه را فعال نمود. این مد جهت سهولت در باز شدن قفل برقی تعب 1روی درب 

 شده است.

 



 

با تغییر هر یک از پارامترها در لحظه خروج از منو توسط  دکمهه  نکته:

A .عبارت  لحظه در اینپارامتر مربوطه در حافظه ذخیره میگرددSAسه 

 .  بار چشمک میزند و از تنظیمات خارج میشویم

 

 روش کار:

پتس از دریافتت چشتمک زن استت  نقطه کنار نمایشتگر در حالتتدرحالت عادی 

( Od)در صورت فعتال بتودن پتارامتر  2و سپس موتور  1ابتدا موتور فرمان استارت 

)برای درب یک آهسته  تمکان سرعو پس از رسیدن به  شروع به حرکت میکنند

اگر قبتل از بته اتمتام رستیدن زمتان حرکتت دوبتاره فرمتان  .(به دور آهسته میرود

باعت   ( nP)در صتورت غیتر فعتال بتودن پتارامتر استارت یا تک لنگته اعمتال شتود

میگردد و فرمتان مجتدد باعت  حرکتت دربهتا در جهتت عکتس متوقف شدن دربها 

 میشود.

در صورت فعال بودن حالت ( Pauseهنگامی که دربها باز میباشند زمان توقف )

AC  اگر شئ آغاز میگردد در این هنگام نمایشگر شروع به شمارش زمان کرده

فعال  ACمد اگر جلوی چشم بیاید شمارش متوقف شده و از ابتدا آغاز میگردد. 

فعال باشد پس از  CPاگر پارامتر . نباشد سیستم منتظر فرمان مجدد میماند

درب به طور خودکار  (CP)زمان تعیین شده در پارامتر ز چشمی پس از عبور ا

میتوان تاخیر عملکرد چشم را برای تمیز دادن  (dP)توسط پارامتر بسته میشود.

در همین حالت اگر کانال چهار انسان از اتومبیل با دقت دهم ثانیه ، تنظیم کرد.

(D)ستم قفل میشود و توسط ریموت معرفی شده باشد با زدن دکمه ریموت سی

و رانمایش میدهد (Lo)با هیچ فرمانی درب بسته نمیشود و نمایشگر عالمت 

. با تحریک مجدد کلید ریموت )کانال چهار( سیستم از فالشر یکبار چشمک میزند

از مد برای اسباب کشی میتوان .و دوباره فالشر یکبار چشمک میزندقفل در میاید

برای بسته شدن اگر شئ جلوی چشم باشد پس از دریافت فرمان استفاده کرد.

به صورت چشمک زن روی نمایشگر نمایان  PHدربها حرکت نمیکنند و عالمت 

 میگردد.

در هنگام بسته شدن دربها اگر شئ جلوی چشم بیاید دربها متوقتف میگردنتد و 

 ثانیه در جهت عکس شروع به حرکت میکند. 2پس از 

ثانیه زمتان اضتافی در سترعت  94تا در هنگام بستن جکها به صورت پیش فرض 

،  چهتار چتوب درب برخورد با آهسته دارند و پس از بسته شدن کامل هر لنگه و 

میتتوان میتزان فشتار  L1,L2و  F1,F2پارامتر های  توسطلنگه مربوطه قطع میکند.

در صورت لزوم میتوان زمان اضتافی را وارده به مانع را در دور تند و کند تعیین کرد.

لنگته بته متانع یتا  پس از رسیدن هترغیر فعال کرد. (nt)توسط فعال کردن پارامتر 

)رقم یکتان بترای ر روشتن میشتودگانتهای درب در سرعت آهسته نقطته نمایشت



 

بایتد جتک ، ثانیته روشتن مانتدن  2و پتس از  ( 2و رقم دهگتان بترای درب  1درب 

قتدرت دور  L2یتا  L1مربوطه خاموش شود در غیر این صتورت بایتد توستط پتارامتر 

 آهسته را کم کرد.

اگر قبل از رسیدن به دور آهسته بته متانع برختورد و یتا در هنگام حرکت هر لنگه 

باشد ، هر دو لنگه متوقف میشوندو آخرین عدد زمان بر روی  کم  F2یا  F1تنظیم 

 نمایشگر ثابت میماند. فرمان بعدی باٍع  حرکت در جهت عکس میگردد.

را نمتایش میدهتد و در هنگتام OP (Open)عالمتت در هنگام باز شتدن نمایشتگر 

 CL(Close) .بسته شدن عالمت 

 نمایان میگردد. CSفشار نهایی در صورت فعال بودن عالمت در لحظه 

نمایشگر ختاموش میشتود و نقطته آن در حالتت چشتمک زن  StandByدر هنگام 

 میماند.

 برنامه ریزی درب دو لنگه :  

روی حالتتتت  Aجهتتتت ورود بتتته تنظیمتتتات درب دولنگتتته ابتتتتدا توستتتط کلیتتتد 

(Default)df رفته و توسط کلیدB  ،d2 و دکمه  را انتخاب میکنیمC  را برای ذخیره

 ظاهر میگردد.  Prتنظیمات مربوط به درب دولنگه در منوی . شدن فشار دهید

 .میگردد زتنظیمات کارخانه ای با حالت مدار فرمان بهپس از فعال کردن این 

 :   یا تک لنگه برنامه ریزی درب ریلی

روی حالتتتتت  Aجهتتتتت ورود بتتتته تنظیمتتتتات درب ریلتتتتی ابتتتتتدا توستتتتط کلیتتتتد 

(Default)df رفته و توسط کلیدB  ،1d و دکمه  را انتخاب میکنیمC  را برای ذخیره

ظتاهر میگتردد. الزم  Prتنظیمات مربوط به درب ریلی در منوی  .شدن فشار دهید

بنتا  و میکروستوئیچها جهت درب ریلی استفاده میگتردد 1به ذکر است که موتور 

 یتا در متد جتک نرمالی کلوز یا نرمالی اوپتند به صورت نمیتوان، به مورد استفاده 

BFT  در آیتم  و یا غیر فعالUS(Micro Switch) .پس از فعتال کتردن  .تنظیم شوند

 این مد تنظیمات کارخانه ای بار میگردد.

 

 برنامه ریزی اتوماتیک : 

وارد  Bرفته و بافشتردن کلیتد AS(Automatic Set)روی حالت  Aابتدا توسط کلید 

میتتوان وارد  Dثانیته کلیتد  2 و یتا بتا فشتردن متداوممد تنظیم اتوماتیک میشویم 

میشود که حتما از برنامه ریزی اتوماتیک استتفاده پیشنهاد  .تنظیم اتوماتیک شد

 کنید.



 

 تنظیمات زمان دراین حالت بتا دقتتآمده است. انتهای این دفترچهمراحل کار در  

 ثانیه انجام میشود.  یک دهم

 

 :(It)تست ورودی ها

د موارد این  B میرویم و توسط کلیدIt(Input Test)روی حالت  Aابتدا توسط کلید 

میشتتتتتتتتتتتویم. پتتتتتتتتتتتس از تحریتتتتتتتتتتتک هتتتتتتتتتتتر یتتتتتتتتتتتک از ورودیهتتتتتتتتتتتا 

(ST,PD,PHOTO,Usw1_Op,Usw1_CL,Usw2_Op,Usw2_CL) دیجیت مربوطه بته

بتا زدن کلیتد  شکل زیر نمتایش میدهتد. نمایش داده میشود. 2آن روی سگمنت 

(A) .روی برد میتوان از این مد خارج شد 

 

 

 :(Jt)تست جکها 

ه هر یک  جکها را به صورت مجزا به موقعیت خاصی گاهی اوقات الزم است ک

ببریم. معموال برای این کار جکها را خالص میکنند و در موقعیت مورد نظز دوباره 

 Jt(Jack Test)میتوان به جای خالص کرد جکها از مد درگیر میکنند. دراین برد 

مد میشود  نوارد ای Bمیرویم و با کلید  Jtروی Aاستفاده کرد .ابتدا توسط کلید 

میباشد را نمایش میدهد حال  1که معرف جک  U1پس از ورود نمایشگر مقدار 

 Backو  Cبا سرعت آهسته و با همزمان فشردن کلید  1درب ، Cبا فشردن کلید 

متوقف میشود و با فشردن  هاباز میشود و پس از رها کردن کلیدبا سرعت تند 

د متوقف میگردد.با زدن کلید بسته میشود و با رها کردن کلی 1درب  Dکلید 

(B) روی برد مقدارU2  انجام  2نمایش داده میشود و همین اعمال برای درب

 روی برد میتوان از این مد خارج شد. (A)میشود. با زدن کلید 

 

 

 



 

 :عملکرد رله پارکینگ

صفر  PAریموت میتوان رله پارکینگ را تحریک کرد. اگر پارامتر  Cبا لرن کردن کانال 

ثانیه تحریک شده و قطع  4.0( رله به مدت  Cا هربار زدن ریموت )کانال باشد ب

 PAمیگردد، از این حالت برای باز کردن درب عابر رو استفاده میگردد. اگر پارامتر 

از پس غیر از صفر بود بعنوان مدت زمان )برحسب دقیقه( وصل رله پارکینگ 

این رله تحریک و پس از  بسته شدن کامل درب میباشد.یعنی با باز شدن دربها

  رله قطع میگردد.، PAبسته شدن دربها و گذشت زمان تعیین شده توسط پارامتر 

 

 شارژ باطری:عملکرد 

 میتوان ولتاژ شارژ باطری و یا فعال بودن شارژر را انتخاب کرد. CHتوسط پارامتر 

ت ول12بود شارژر روی ولتاژ  CH=1باشد شارژر خاموش است و اگر  CH=0اگر 

 LEDولت تنظیم شده است. در هنگام شارژ  22بود شارژر روی ولتاژ  CH=2واگر 

االی برد به رنگ قرمز چشمک میزند و پس از رسیدن به در ب(charging)مربوطه 

 ولتاژ مربوطه عمل شارژ قطع میگردد.

 

 

در صورت بروز هر مشکل از دستکاری برد جدا خودداری نموده و با شرکت تماس 

 بگیرید در غیر اینصورت برد از گارانتی خارج میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

قفل کردن درب )حالت اسباب  Dکانال  –رله پارکینگ  Cکانال  –تک لنگه   Bکانال  -دو لنگه Aکانال 

 کشی(.

 

 نکا  قابل تتجه:

مدار به  Dجهت راه اندازی مدار حتما از تنظیم اتوماتیک استفاده کنید. برای این کار با فشردن دکمه 

باز میشود،  1وارد تنظیم اتوماتیک شوید.پس از ورود ، درب  (AS)ثانیه یا از طریق رفتن در منو  2مدت 

متوقف   1را فشار دهید موتور  برد Cریموت یا دکمه در مکانی که میخواهید درب توقف کند سپس 

و  2ابتدا درب ، دو درب باز میشود و عملیات فوق تکرار میگردد. پس از باز شدن هر  2شده و درب 

 بسته میشوند و عملیات تنظیم اتوماتیک با اتمام میرسد. سرعت آهستهبا  1سپس درب 

 1در صورت تمایل به باز شدن درب تا انتهای کورس پس از ورود به قسمت اتوست و باز شدن درب 

  دیگر  هیچ عملیاتی انجام ندهید تا دربها به صورت خودکار بسته شوند.

را تغییر میدهید حتما دوباره عملیات تنظیم  (S1,S2,n1,n2,n3,n4)رامترهای سرعت موتور اگر پا

 اتوماتیک را انجام دهید.

 باید انتخاب گردد. CH=1ولت  12و برای باطری  CH=2ولت پارامتر  22جهت شارژ باطری 

)میکروسوئیچ باز( وصل  OPرا فقط به ترمینال  BFTسیم میکروسوئیچ جک  BFTنکته: در مد 

 کنید.

 ور  مثل رسمار  24ب د  بلتک دیاگ رم تگظیما 



 

 

 

 

 ماکزیمم میگیمم وراث تتضیحا  ناررمت 
مقثرر 

 روریه 
 ررپگمایی 

O1  20 99 0 ثانیه 1زمان باز شثن درب   

O2  20 99 0 ثانیه 2زمان باز شثن درب   

a1 آی  درصث 10ب ری م ال  20 99 0 درصث 1دور آپسته در باز شثن درب  مقثرر 

a2 آی  درصث  10ب ری م ال  20 99 0 درصث 2آپسته در باز شثن درب دور  مقثرر 

b1 آی  درصث  10ب ری م ال  20 99 0 درصث 1دور آپسته در بسته شثن درب  مقثرر 

b2 آی  درصث  10ب ری م ال  20 99 0 درصث 2دور آپسته در بسته شثن درب  مقثرر 

c1 رول درصث 5ب ری م ال  0 99 0 درصث 1رستار  با دور آپسته در بسته شثن درب  مقثرر 

c2 رول درصث  5ب ری م ال  0 99 0 درصث 2رستار  با دور آپسته در بسته شثن درب  مقثرر 

S1  100 100 50 درصث 1درب  س ع  رصلیتگظیم 
 س ع با رفزریش رین ناررمت  

 میابث  رفزریش رصلی

S2  100 100 50 درصث 2درب  س ع  رصلی تگظیم 
 س ع با رفزریش رین ناررمت  

 میابث رفزریش رصلی

n1  40 80 1 درصث 1 درب س ع  آپستهتگظیم 
 س ع با رفزریش رین ناررمت  

 میابث رفزریش آپسته

n2  40 80 1 درصث 2 درب س ع  آپستهتگظیم 
 س ع با رفزریش رین ناررمت  

 میابث رفزریش آپسته

n3  40 80 1 درصث 1درب  روریهرستار   س ع تگظیم 
  س ع  روریه با رفزریش رین ناررمت  

 میابث  رفزریش

n4  40 80 1 درصث 2درب  روریهرستار   س ع تگظیم 
  س ع  روریهبا رفزریش رین ناررمت  

 میابث  رفزریش

F1 
تگظیم قثر  متتتر در س ع  رصلی در ب یترد با 

 1مانع درب 
 10 20 5 عثد

قثر  با رفزریش رین ناررمت  

 میابثرفزریش 

F2 
تگظیم قثر  متتتر در س ع  رصلی در ب یترد با 

 2مانع درب 
 10 20 5 عثد

قثر  با رفزریش رین ناررمت  

 میابثرفزریش 

L1 
تگظیم قثر  متتتر در س ع  آپسته در ب یترد با 

 در بسته شثن 1مانع درب 
 8 15 1 عثد

قثر  با رفزریش رین ناررمت  

 میابثرفزریش 

L2 
متتتر در س ع  آپسته در ب یترد با تگظیم قثر  

 در بسته شثن  2مانع درب 
 8 15 1 عثد

قثر  با رفزریش رین ناررمت  

 میابثرفزریش 

AC رگ  صف  باشث غی  فعال رس  9.9 2.0  0  دقیقه بسته شثن یتدکار  

CP رگ  صف  باشث غی  فعال رس  10 30 0 ثانیه زمان بسته شثن یتدکار نس رز عبتر رز چشم 

dP  0.6 4.0 0 دپم ثانیه تایی  عملک د چشمی ب ری عاب   

Od  2 30  0 ثانیه 2تایی  در باز شثن درب   

Cd  4 99 0 ثانیه 1تایی  در بسته شثن درب   

Pd غی  فعال  - -  فعال/غی فعال درب تک رگگه   

Pt  100 100 0 درصث ب ری عاب  نیادح 1رنثرزح باز شثن درب تگظیم 
کامل باز شثن به جای  1م ال درب 

  درجه باز شتد. 00

US 0 3 0 عثد غی  فعال ک دن و مگطق میک وستئیچ فعال و 
  =ن مال بسته2= غی فعال   0
 BFT= مث 0   =ن مال باز1

CS غی  فعال  -  - فعال/غی فعال فشار نهایی در بسته شثن   

St 2 5 1 ثانیه زمان فشار نهایی در بسته شثن   

rS غی  فعال  -  - فعال/غی فعال ا ک  معکتس در باز شثن ب ری قفل ب قی   

nP فعال  -  - فعال/غی فعال قطع ف مان تتقف در باز شثن 
بافعال شثن ف مان تتقف در باز 

 شثن نثرریم

Nt نثرریمبافعال شثن زمان رضافی  غی  فعال - - فعال/غی فعال قطع زمان رضافی )یک دقیقه( در بسته شثن  

nF غی  فعال - - فعال/غی فعال قطع عملک د چشمی در س ع  آپسته  

FL  فعال -   - فعال/غی فعال رنتخاب اار  چشمک زن در فالش   

PA  0 9.9 0 دقیقه عملک د رره نارکیگو 
ب ری درب عاب    رگ  صف  باشث

(بزرگت  Cرستفادح میگ دد. )کانال 
 رز صف  بعگترن زمان چ رغ نارکیگو 

CH  2 2 0 عثد رنتخاب ورتاژ شارژ باط ی 
 12: شارژر 1: شارژر یامتش0

 ور 

 ور  24: شارژر 2

Lt با دق  دپم ثانیه 3.0 0.2 0.1 ثانیه تعیین زمان قفل ب قی 

PC فعال - - فعال/غی فعال فعال و غی  فعال ک دن تس  روریه چشمها  

Co 1 1 0 عثد رنتخاب نتع ف مان بستن شثن 
 = بسته شثن با چشمی و تایم 0
 = بسته شثن با ریمت  ، چشم ، تایم 1

Sd 1 10 1 عثد تگظیم شیب تتقف 
با رفزریش ناررمت  تتقف در بین 
مسی  با شیب بیشت ی رنجام 

 میشتد.

LE  باز شثن قفل ب قی تتسط کانالD غی  فعال - - فعال/غی فعال 

با فعال ک دن رین ناررمت   و ر ن 

، قفل ب قی باز   Dریمت  در کانال 
 میشتد.


