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 (Lubrication Systemدستورالعمل کاربری سیستم گریس زنی )

 2.0ژن ور – I10O16x22-FSLمدل 
 

 

های هیدرولیک طراحی و ساخته شده است. ، برای کنترل فرآیند گریس زنی جکI10O16x22-FSLسیستم      

این سیستم از یک ماژول نمایشگر واسط کاربری )جهت دریافت تنظیمات از کاربر و نمایش اطالعات به کاربر( و  

این  ، تصاویر2شکل و  1شکل ده است. زنی تشکیل شیک ماژول ورودی/خروجی برای کنترل فرآیند گریس 

 دهد.ها را نمایش میماژول

در دو  این دسممتگاه بابتیت گریس زنی دو خط مجزای هیدرولیک را دارا اسممت. این دسممتگاه 2.0ورژن شممماره 

لت نماید. در حاکاری می(، خطوط هیدرولیک را روغنAutomatic) خودکار( و Continuousحالت پیوسمممته )

و  1وط ، پس از گریس زنی خطخودکارشوند. در حالت کاری میبه صورت متناوب روغن 2و  1پیوسته، خطوط 

غاز آشممود و سمممس عمتیات گریس زنی مجددا به سممیسممتم اسممتراحت داده می Cycle، یک بازه زمانی به نام 2

سط کاربر و از طریق Cycleزنی و های گریسشود. زمانمی سایر تنظیمات تو ش Panel، همچنین  ده و تنظیم 

ل از طریق کاب I/O Controllerو  Panelشممود. ارتباط میان ماژول ارسممال می I/O Controllerبرای ماژول 

LAN  و پروتکل سریالRS232 ه شرح داده خواهد شدشود. در ادامه، جزئیات عمتکرد دستگاانجام می. 

 

 
 I/O Controllerماژول  1شکل 
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 nelPaماژول  2شکل 
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 I/O Controller مشخصات ماژول - 1
عات برای ماژول های خود، نسبت به کنترل فرآیند گریس زنی و ارسال اطالاین ماژول، با پردازش اطالعات ورودی

Panel یستم، ارسال بندی کنترل فرآیند گریس زنی، ثبت تاریخ و زمان رخداد خطا در س زماننماید. ابدام می

 I/Oاژول مها و وظایف و ذخیره تنظیمات کاربر دستگاه، از جمته بابتیت Panelاطالعات دستگاه برای ماژول 

Controller ول است. پس از تنظیم پارامترهای کاری دستگاه، نیازی به ماژPanel  نبوده و ماژولI/O 

Controller کند.به تنهایی برای کنترل فرآیند گریس زنی عمل می 

 
 I/O Controllerمشخصات الکتریکی ماژول  1جدول 

 MIN TYP MAX یکا نام پارامتر

 V 18 24 28 ولتاژ تغذیه

 mA     100 جریان مصرفی

 65  10- ℃ دستگاهدمای کاری 

  10   های ورودیتعداد پورت

 V 20  28 های ورودیولتاژ پورت

  6   های خروجیتعداد پورت

 A   6 ایهای رلهجریان خروجی پورت

 (.COM, N.O. , N.Cهای رله )عدد خروجی کنتاکت 4 های خروجینوع پورت

 PNP خروجیزوج عدد  2

 
 I/O Controllerماژول اتصاالت  2جدول 

 نوع اتصال نام اتصال

 PTR (Phoenix)کانکتورهای  تغذیه

 RJ45سوکت شبکه  RS232شبکه 

 PTR (Phoenix )کانکتورهای  های ورودی/خروجیپورت

 
 I/O Controllerماژول مشخصات فیزیکی  3جدول 

 توضیحات نام پارامتر

 پالستیک جنس جعبه

 های تابتویی استانداردریل جعبه نحوه نصب

 mm 160 طول جعبه

 mm 86 عرض جعبه

 mm 60 ارتفاع جعبه
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 I/O Controllerماژول  نقشه اتصاالت – 1 – 1

 

 
 I/O Controllerاتصاالت ماژول   3شکل 

 

 

 I/O Controllerماژول  ورودی/خروجی هایپورت مشخصات – 2 – 1

 
 I/O Controllerماژول  یخروج/یورود هایمشخصات پورت 4جدول 

شماره  نام پورت توضیحات

 پورت

- Not Connect 1 

 V 2 24 + ورودی مثبت تغذیه

 V 3 24 + ورودی مثبت تغذیه

 V 4 0 ورودی منفی تغذیه

 V 5 0 ورودی منفی تغذیه

 EARTH 6 اتصال بدنه دستگاه
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ت ( و در غیر اینصورActiveبودن یونیت فعال ) ONنیت هیدرولیک. در صورت یو ورودی

 ( است.Deactiveیونیت غیر فعال )

Input01 (A2-01) 7 

 1الین  Pressure Switchورودی 

 باشد و پس از مدت زمان مشخص شده توسط 1* اگر دستگاه در وضعیت گریس زنی الین 

ناسب نشان دهنده عدم ایجاد فشار م نشود، ON ( این ورودیMonitoringکاربر )پارامتر 

عیت دستگاه وارد وض است. به همین دلیل یا مشکالت دیگری 1 در مجاری هیدرولیک الین

Fault و شود میQ1  وQ2 کندرا خاموش می. 

رمجاز غیباشد، نشان دهنده فشار  ONدبیقه  3* اگر این ورودی برای مدت زمان بیشتر از 

ه شد Faultاست. به همین دلیل دستگاه وارد وضعیت  1رولیک الین در مجاری هید گریس

 کند.را خاموش می Q3و  Q2و  Q1و 

Input02 (A2-02) 8 

 2الین  Pressure Switchورودی 

 باشد و پس از مدت زمان مشخص شده توسط 2* اگر دستگاه در وضعیت گریس زنی الین 

ناسب د، نشان دهنده عدم ایجاد فشار منشو ON( این ورودی Monitoringکاربر )پارامتر 

عیت یا مشکالت دیگری است. به همین دلیل دستگاه وارد وض 2در مجاری هیدرولیک الین 

Fault شود و میQ1  وQ2 کند.را خاموش می 

یرمجاز باشد، نشان دهنده فشار غ ONدبیقه  3* اگر این ورودی برای مدت زمان بیشتر از 

ه شد Faultاست. به همین دلیل دستگاه وارد وضعیت  2ین گریس در مجاری هیدرولیک ال

 کند.را خاموش می Q3و  Q2و  Q1و 

Input03 (A2-03) 9 

 Input04 (A2-04) 10 گیرد.در این ورژن از دستگاه مورد استفاده برار نمی

 ورودی وضعیت عمتکرد دستگاه

 OFFو اگر  Continuousباشد، دستگاه در وضعیت عمتکرد  ON* اگر این ورودی 

 کند.کار می Automaticباشد، دستگاه در وضعیت عمتکرد 

ارج خ Faultکرده و از وضعیت  resetاین ورودی، دستگاه را * هرگونه تغییر در وضعیت 

 کند.می

Input05 (A2-05) 11 

 ورودی فعال بودن موتور پمپ هیدرولیک

و  Q2و  Q1شده و  System Faultباشد، دستگاه وارد وضعیت  OFFاگر این ورودی 

Q3 کند.را خاموش می 

Input06 (A2-06) 12 

 های نشان دهنده سطح گریس در مخزن روغنورودی

 برار دارد. Fullدر وضعیت  گریسباشد، سطح  A2-07 ،ONاگر 

 برار دارد. Minimumدر وضعیت  گریسباشد، سطح  A2-08 ،ONاگر در غیر اینصورت 

 برار دارد. Emptyضعیت در غیر اینصورت سطح گریس در و

شده و  System Faultباشد، دستگاه وارد وضعیت  Emptyاگر وضعیت مخزن روغن 

Q1  وQ2  وQ3  وQ4 کند.را خاموش می 

Input07 (A2-07) 13 

Input08 (A2-08) 14 

Input09 (A2-09) 15 

 Input10 (A2-10) 16 گیرد.در این ورژن از دستگاه مورد استفاده برار نمی

 Analog Input1 (AI1) 17 گیرد.. در این ورژن از دستگاه مورد استفاده برار نمی1ورودی آنالوگ 

 GND 18 گیرد.. در این ورژن از دستگاه مورد استفاده برار نمی1زمین ورودی آنالوگ 

 Analog Input2 (AI2) 19 گیرد.. در این ورژن از دستگاه مورد استفاده برار نمی2ورودی آنالوگ 

 GND 20 گیرد.. در این ورژن از دستگاه مورد استفاده برار نمی2زمین ورودی آنالوگ 

- Not Connect 21 

 Q1 – Normally Open Q1 – 14 22خروجی رله 

 Q1 – COM Q1 – 11 23خروجی رله 
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 Q1 – Normally Close Q1 – 12 24خروجی رله 

 Q2 – Normally Open Q2 – 24 25خروجی رله 

 Q2 – COM Q2 – 21 26خروجی رله 

 Q2 – Normally Close Q2 – 22 27خروجی رله 

 Q3 – Normally Open Q3 – 34 28خروجی رله 

 Q3 – COM Q3 – 31 29خروجی رله 

 Q3 – Normally Close Q3 – 32 30خروجی رله 

 Q4 – Normally Open Q4 – 44 31خروجی رله 

 Q4 – COM Q4 – 41 32خروجی رله 

 Q4 – Normally Close Q4 – 42 33خروجی رله 

- Not Connect 34 

 V 35 24 + ورودی مثبت تغذیه

 Q5 – 17 36 گیرد.. در این ورژن مورد استفاده برار نمیQ5خروجی ترانزیستوری 

 Q5 – 18 37 گیرد.. در این ورژن مورد استفاده برار نمیQ5خروجی ترانزیستوری 

- Not Connect 38 

 Q6 – 27 39 گیرد.. در این ورژن مورد استفاده برار نمیQ6خروجی ترانزیستوری 

 Q6 – 28 40 گیرد.. در این ورژن مورد استفاده برار نمیQ6خروجی ترانزیستوری 
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 Panelمشخصات ماژول  - 2

سط کاربر ر ستگاه و فراهم کردن امکان تنظیمات آن تو ضعیت د دارد. این  ا بر عهدهاین ماژول، وظیفه نمایش و

بخش ه ببرای ورود ماژول، دارای دو بخش منو برای نمایش وضممعیت و انجام تنظیمات دسممتگاه را دارا اسممت. 

ار با آن به رمز عبور چهار ربمی اسممت. در ادامه، مشممخصممات این ماژول و نحوه ک وارد کردنتنظیمات، نیاز به 

 شرح داده خواهد شد.تفصیل 

 
 Panelماژول  یکار طیو شرا یکیمشخصات الکتر 5جدول 

 MIN TYP MAX یکا نام پارامتر

 V 18 24 28 ولتاژ تغذیه

 mA     40 جریان مصرفی

 50  10- ℃ دستگاهدمای کاری 

 
 Panelماژول  تصاالتمشخصات ا 6جدول 

 نوع اتصال نام اتصال

 RJ45وکت شبکه س RS232تغذیه و شبکه 

 
 Panelماژول  مشخصات فیزیکی  7جدول 

 توضیحات نام پارامتر

 پالستیک جنس جعبه

 های پالستیکیگیره نحوه نصب جعبه

 mm 100 طول جعبه

 mm 100 عرض جعبه

 mm 100 ارتفاع جعبه

 های جانبی آن استفاده نمایید.از گیره 4شکل به درب تابتو، مطابق  Panelبرای اتصال ماژول * 

 
 به درب تابتو Panelچگونگی اتصال ماژول  4شکل 
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 Panelاتصاالت ماژول  -1 – 2

اتصاالت این ماژول  دهد.و محل برارگیری اتصاالت آن را نمایش می Panelو جتوی ماژول  ، نمای پشت5شکل 

زند و هر یک ثانیه یکبار چشمممک می LED4 اسممت. LANبرای اتصممال کابل  RJ45انکتور تنها شممامل یک ک

 I/Oنیز هر بار اطالعات دسمممتگاه از ماژول  LED1 اسمممت. Panelدهنده آماده به کار بودن ماژول نشمممان

Controller زند. ارسال شود چشمک میLED1   وLED4  .باید تناسب زمانی داشته باشندLED2  زمانی که

 SETنیز زمانی که کتید  LED3زند. شمممود چشممممک میارسمممال می I/O Controllerنظیمات برای ماژول ت

 I/O Controllerتنظیمات برای ماژول  SETفشرده و نگاه داشته شود چشمک خواهد زد )پس از فشردن کتید 

 شود(.ارسال می

 

 
 Panelنمای پشت و جتوی ماژول  5شکل 

 

 Panelراهنمای استفاده از ماژول  - 2 -2

صورت پیش فرض، هنگام  Panelمنوهای ماژول  ست. به  ضعیت و اعمال تنظیمات ا شامل دو بخش نمایش و

شد. در صفحه نخست، اطالعات وضعیت فعتی  ش وضعیت خواهید، وارد بخش نمایPanelروشن شدن ماژول 

ستگاه ) صاویر که یکی از عمتکرد د شردن کتید  شود.( نمایش داده میبود خواهد 6شکل ت صفحه ►با ف ، به 

 بعدی منتقل خواهید شد.
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 وضعیت عمتکرد دستگاه - 1 صفحه 6شکل 

شممود. برای داده می نمایش 7شممکل ها مطابق ورودیدر صممفحه دوم، اطالعات تنظیمات دسممتگاه و وضممعیت 

 را فشار دهید. ►استفاده کنید. برای انتقال به صفحه بعدی، کتید  ▼پیمایش اطالعات در این صفحه از کتید 

 0دهد و مقداری بین را نشان می Automatic، بازه زمانی میان دو عمتیات گریس زنی در حالت Cycleپارامتر 

( تعریف Sec( یا ثانیه )Min(، دبیقه )STDداشممت. همچنین این پارامتر بر حسممب سمماعت ) خواهد 30000تا 

 دبیقه تنظیم شده است. 150شود. به صورت پیش فرض، این پارامتر بر روی مقدار می

خواهد  30000تا  0دهد و مقداری بین ، بازه زمانی عمتیات گریس زنی هر الین را نشمممان میMonitپارامتر 

شت. هم ساعت )دا سب  صورت ( تعریف میSec( یا ثانیه )Min(، دبیقه )STDچنین این پارامتر بر ح شود. به 

الین  Pressure switchدبیقه تنظیم شمده اسمت و اگر در این زمان  20پیش فرض، این پارامتر بر روی مقدار 

 کنید(. رجوع 4جدول برار خواهد گرفت )به  Faultنشود، دستگاه در وضعیت  ONمربوطه 

خواهد  120تا  0دهد و مقداری بین ، تاخیر میان عمتیات گریس زنی دو الین مجزا را نشممان میDelayپارامتر 
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سب دبیقه ) شت. همچنین این پارامتر بر ح صورت پیش فرض، این ( تعریف میSec( یا ثانیه )Minدا شود. به 

 ثانیه تنظیم شده است. 4پارامتر بر روی مقدار 

، Fullتواند مشمممخص کننده وضمممعیت سمممطح گریس در مخزن روغن هیدرولیک اسمممت و می Tankپارامتر 

Minimum  یاEmpty  کنید(. رجوع 4جدول )به باشد 

ست و می Motorپارامتر  ضعیت موتور پمپ هیدرولیک ا شخص کننده و شد  Warningیا  Safeتواند م )به با

 کنید(. رجوع 4جدول 

جدول )به باشد  Deactiveیا  Activeتواند مشخص کننده وضعیت سیستم هیدرولیک است و می Unitپارامتر 

 کنید(. رجوع 4

 باشد. Continuousیا  Automaticتواند حالت عمتکرد دستگاه است و می مشخص کننده Modeپارامتر 

 

 
 های دستگاهاطالعات تنظیمات و وضعیت ورودی - 2صفحه  7شکل 
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)به دهد ها نمایش میوبوع آنشده دستگاه را به همراه تاریخ و زمان  ، خطاهای ثبت8شکل مطابق صفحه سوم 

اسممتفاده کنید. برای انتقال به صممفحه  ▼برای پیمایش اطالعات در این صممفحه از کتید کنید(.  رجوع 4جدول 

 خطای اخیر دستگاه بابل مشاهده است. 5در این صفحه،  را فشار دهید. ►بعدی، کتید 

 

 
 گزارش خطاهای دستگاه - 3صفحه  8شکل 

برای انتقال به صفحه نخست، کتید دهد. دستگاه را نمایش می ، تاریخ و زمان فعتی9شکل مطابق صفحه چهارم 

 را فشار دهید.  ►

 

 
 اهتاریخ و زمان دستگ - 4صفحه  9شکل 

را به مدت چند ثانیه نگاه دارید تا صفحه ورود رمز  Menuاگر بصد دارید تنظیمات دستگاه را تغییر دهید، کتید 

 ظاهر شود. 10شکل مطابق عبور 

 

 
 Panelورود رمز عبور بخش تنظیمات منوی  - 5 صفحه 10شکل 

تنظیم شمده اسمت. در این صمفحه، برای جابجایی  9000عبور دسمتگاه به صمورت پیش فرض بر روی عدد رمز 

نما به صورت چشمک زن بابل )موبعیت مکان استفاده کنید ◄و  ►نما میان اربام رمز عبور از کتیدهای مکان

ز عبور را وارد کردید، اسممتفاده نمایید. زمانی که رم ▼. برای تغییر مقدار هر ربم نیز از کتید تشممخیص اسممت(

شید را به مدت  SETکتید  شتباه وارد کرده با صویری مطابق چند ثانیه نگاه دارید. اگر رمز عبور را ا  11شکل ت

صفحه نمایش د سمس به همین  شد،  ستی وارد نمایید، ز میبااده خواهد  صویری گردید. اگر رمز عبور را به در ت

ستگاه می نمایش داده 12شکل مطابق  سمس وارد بخش تنظیمات د شد و  دبیقه  1به مدت اگر شوید. خواهد 
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صی انجام ندهید شید و فعالیت خا صفحه ورود رمز عبور یا بخش تنظیمات با صورت خودکار Panel ،در   از به 

 شود.وارد بخش نمایش وضعیت می بخش تنظیمات خارج و
 

 d r o w s s a P  g o r W   

      ! ! ! ! !      
 رمز عبور اشتباه وارد کردن  11شکل 

       K O        

     ! ! ! ! !       
 ارد کردن رمز عبور صحیحو 12شکل 

ست. Cycleپارامتر  صفحه تنظیم ،(6صفحه ) صفحه از بخش تنظیماتاولین  ، بازه زمانی میان Cycleپارامتر  ا

داشمممت.  خواهد 30000تا  0دهد و مقداری بین را نشمممان می Automaticدو عمتیات گریس زنی در حالت 

شممود. به صممورت پیش ( تعریف میSec( یا ثانیه )Min(، دبیقه )STDهمچنین این پارامتر بر حسممب سمماعت )

نما میان جابجایی مکان برای ،13شممکل مطابق  .دبیقه تنظیم شممده اسممت 150فرض، این پارامتر بر روی مقدار 

ستفاده کنید ◄و  ►از کتیدهای اربام  ست()موبعیت مکان ا شخیص ا شمک زن بابل ت صورت چ . برای نما به 

را نیز تغییر  Cycleتوانید واحد زمانی همین روش میا ب اسمممتفاده نمایید. ▼تغییر مقدار هر ربم نیز از کتید 

 12شمممکل تا تصمممویر  چند ثانیه نگاه داریدرا به مدت  SETرا وارد کردید، کتید  قادیر دلخواهمزمانی که  دهید.

توانید می ،مشاهده کردیدبه درستی نیز مقدار جدید تنظیم شده را  Panelمنوی  2در صفحه گر ا پدیدار شود.

برای ورود به صفحه بعدی  ست.اطمینان حاصل کنید که تنظیمات شما با موفقیت بر روی دستگاه اعمال شده ا

 استفاده نمایید. Menuاز کتید  ،تنظیمات

 

 
 Cycleپارامتر  اتتنظیم - 6صفحه  13شکل 

 

،  Monitoringپارامتر  است. Monitoringپارامتر  صفحه تنظیم ،(7صفحه ) صفحه از بخش تنظیمات ومیند

چنین این خواهد داشت. هم 30000تا  0دهد و مقداری بین بازه زمانی عمتیات گریس زنی هر الین را نشان می
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شود. به صورت پیش فرض، این پارامتر ( تعریف میSec( یا ثانیه )Min(، دبیقه )STDپارامتر بر حسب ساعت )

نشمممود،  ONالین مربوطه  Pressure switchدبیقه تنظیم شمممده اسمممت و اگر در این زمان  20بر روی مقدار 

 برای جابجایی ،14شمممکل مطابق  کنید(. رجوع 4جدول برار خواهد گرفت )به  Faultدسمممتگاه در وضمممعیت 

نما به صورت چشمک زن بابل تشخیص )موبعیت مکان استفاده کنید ◄و  ►از کتیدهای نما میان اربام مکان

ید اسمممت( قدار هر ربم نیز از کت ید. ▼. برای تغییر م مای فاده ن مانی همین روش میا ب اسمممت حد ز ید وا توان

Monitoring .را وارد کردید، کتید  قادیر دلخواهمزمانی که  را نیز تغییر دهیدSET  چند ثانیه نگاه را به مدت

صویر  دارید شود. 12شکل تا ت صفحه گر ا پدیدار  شده را  Panelمنوی  2در  به درستی نیز مقدار جدید تنظیم 

 ست.توانید اطمینان حاصل کنید که تنظیمات شما با موفقیت بر روی دستگاه اعمال شده امی ،مشاهده کردید

 استفاده نمایید. Menuاز کتید  ،برای ورود به صفحه بعدی تنظیمات

 

 
 Monitoringتنظیمات پارامتر  - 7صفحه  14شکل 

 

ست. Delayپارامتر  صفحه تنظیم ،(8صفحه ) صفحه از بخش تنظیمات سومین ، تاخیر میان Delayپارامتر ا

شان می شت. همچنین این پارامتر  120تا  0دهد و مقداری بین عمتیات گریس زنی دو الین مجزا را ن خواهد دا

سب دبیقه ) صورت پیش فرض، این پارامتر بر روی مقدار ( تعریف میSec( یا ثانیه )Minبر ح ثانیه  4شود. به 

 اسممتفاده کنید ◄و  ►از کتیدهای نما میان اربام جابجایی مکان برای ،15شممکل مطابق  تنظیم شممده اسممت.

استفاده  ▼. برای تغییر مقدار هر ربم نیز از کتید نما به صورت چشمک زن بابل تشخیص است()موبعیت مکان

را وارد کردید،  قادیر دلخواهمزمانی که  را نیز تغییر دهید. Delayتوانید واحد زمانی همین روش میا ب نمایید.

صویر  چند ثانیه نگاه داریدرا به مدت  SETکتید  شود. 12شکل تا ت صفحه گر ا پدیدار  نیز  Panelمنوی  2در 

توانید اطمینان حاصممل کنید که تنظیمات شممما با می ،مشمماهده کردیدبه درسممتی مقدار جدید تنظیم شممده را 

 استفاده نمایید. Menuاز کتید  ،برای ورود به صفحه بعدی تنظیمات ست.موفقیت بر روی دستگاه اعمال شده ا

 

 
 Delayتنظیمات پارامتر  - 8صفحه  15شکل 

 

ستگاه ت صفحه تنظیم ،(9صفحه ) صفحه از بخش تنظیمات هارمینچ ست.اریخ د شنهاد میپ ا  شود از تاریخی
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 31های به دلیل عدم تطابق ماه ،صورت استفاده از تاریخ شمسیر د برای تنظیم دستگاه استفاده کنید.میالدی 

 ،16شکل مطابق  بیافتد.ممکن است تاریخ دستگاه پس از مدتی چند روز عقب یا جتو  ،روزه شمسی و میالدی

نما به صورت چشمک زن )موبعیت مکان استفاده کنید ◄و  ►از کتیدهای نما میان اربام برای جابجایی مکان

ست( شخیص ا ستفاده نمایید. ▼. برای تغییر مقدار هر ربم نیز از کتید بابل ت را وارد  قادیر دلخواهمزمانی که  ا

 Panelمنوی  4در صفحه گر ا پدیدار شود. 12شکل تا تصویر  چند ثانیه نگاه داریدرا به مدت  SETکردید، کتید 

شده را  ستی نیز مقدار جدید تنظیم  شاهده کردیدبه در شما با می ،م صل کنید که تنظیمات  توانید اطمینان حا

 استفاده نمایید. Menuاز کتید  ،برای ورود به صفحه بعدی تنظیمات ست.موفقیت بر روی دستگاه اعمال شده ا

 

 
 تنظیم تاریخ دستگاه - 9صفحه  16شکل 

 

 برای ،17شممکل مطابق  .اسممتدسممتگاه  مانز صممفحه تنظیم ،(10صممفحه ) صممفحه از بخش تنظیمات نجمینپ

نما به صورت چشمک زن بابل )موبعیت مکان استفاده کنید ◄و  ►از کتیدهای نما میان اربام جابجایی مکان

را وارد کردید،  قادیر دلخواهمزمانی که  استفاده نمایید. ▼. برای تغییر مقدار هر ربم نیز از کتید تشخیص است(

صویر  چند ثانیه نگاه داریدرا به مدت  SETکتید  شود. 12شکل تا ت صفحه گر ا پدیدار  نیز  Panelمنوی  4در 

توانید اطمینان حاصممل کنید که تنظیمات شممما با می ،مشمماهده کردیدبه درسممتی مقدار جدید تنظیم شممده را 

 استفاده نمایید. Menuاز کتید  ،برای ورود به صفحه بعدی تنظیمات ست.موفقیت بر روی دستگاه اعمال شده ا

 

 
 تنظیم زمان دستگاه - 10صفحه  17شکل 

 

ستگاه  مز عبورر صفحه تنظیم ،(11صفحه ) صفحه از بخش تنظیمات خرینآو  شمینش شکل مطابق  .ستاد

نما به صورت چشمک )موبعیت مکان استفاده کنید ◄و  ►از کتیدهای نما میان اربام برای جابجایی مکان ،18

را  قادیر دلخواهمزمانی که  اسممتفاده نمایید. ▼. برای تغییر مقدار هر ربم نیز از کتید زن بابل تشممخیص اسممت(

از  ،6برای ورود به صفحه  پدیدار شود. 12شکل تا تصویر  چند ثانیه نگاه داریدرا به مدت  SETوارد کردید، کتید 

 استفاده نمایید. Menuکتید 
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 تغییر رمز عبور دستگاه - 11صفحه  18شکل 

 

شار ندهید و را  SETکنید اگر مقدار پارامتری را تغییر دهید و کتید توجه  صویر ف شاهده نکنید 12شکل ت  ،را م

برای  ،کردیده تنظیمات مورد نظر خود را ثبت کهنگامی تنظیمات جدید بر روی دسممتگاه ثبت نخواهند شممد. 

را به مدت چند ثانیه نگاه  Menuکتید  ،خروج از بخش تنظیمات و انتقال به بخش نمایش وضمممعیت دسمممتگاه

 دارید.

 

 

 

 

 

 
 

http://www.megashid.ir/

