ﺣرﯾق اﻣن

*راَىمای عملکزد دستگاٌ ریپیتز*
تغذیٍ مدار:
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تغزیِ هذاس اص دٍ قسوت تبهیي هی ضَد کِ ضبهل آداپتَس ٍ 51لت  5.1آهپش ٍ ببتشی ٍ 51لت  5.1آهپش هی ببضذ .صهبًی کِ آداپتَس بِ هذاس
هتػل ببضذ ػالٍُ بش تبهیي کشدى تغزیِ هذاس ٍظیفِ ضبسط کشدى ببتشی سا ًیض بشػْذُ داسد.صهبًی کِ بشق آداپتَس قطغ ضَد ببتشی بػَست
اتَهبتیک ٍاسد هذاس ضذُ ٍ تغزیِ هذاس سا تبهیي هی کٌذ.

تزمیىال :AUX
صهـبًی کِ بخَاّین اص سٌسـَسّبی ببسین استفبدُ کٌین تغزیِ آى سا اص تشهیٌـبل  AUXتبهیي هی کٌین .تغزیِ ایي قسوت ٍ +51لت ثببت
هی ببضذ.

تزمیىال سين َای باسیم:
ایي دستگبُ داسای سِ تشهیٌبل هخػَظ اتػبل بِ سٌسـَسّبی بب سین هی ببضذ .اص ایي سٍ سین ّبی هشبَط بِ آالسم ّش سٌسـَس سا بِ

یکی اص ایي تشهیٌبل ّب هتػل هی کٌین.

َ LEDای ومایشگز:
ایي دستگبُ داسای دٍ  LEDهی ببضذ کِ حبلت ّبی کبسی هختلف دستگبُ سا ًطبى هی دّذ.

عملکزد  LEDقزمش:
صهبًی کِ تغزیِ دستگبُ سا هتػل ًوبیین ٍ تغزیِ هَسد ًیبص دسست ببضذ  LEDقشهض سًگ بػَست ّش 1ثبًیِ یک ببس ضشٍع بِ چطوک صدى
هی ًوبیذ.
صهبًی کِ کبسبش کلیذ  S1سا فطبس دّذ  LEDقشهض بِ غَست  1ببس دس ثبًیِ ضشٍع بِ چطوک صدى هی ًوبیذ.

عملکزد  LEDسرد :
صهـبًی کِ دستگبُ کذ سیوَتی سا کِ بب آى کذ ضـذُ ،دسیبفت ًوبیذ یب چطن بب سیوـی کِ بِ دستگبُ هتػل ضذُ تحشیک ضـَد ٍ دستگبُ
ضشٍع بِ اسسبل کذ کٌذ  LEDصسد سًگ بػَست  3ببس دس ثبًیِ ضشٍع بِ چطوک صدى هی ًوبیذ ٍ بؼذ اص اتوبم اسسبل کذ خبهَش هی ضَد.
دس حبلت ّبی کبسی هتفبٍت ایي ّ LEDب سفتبس خبظ اص خَد ًطبى هی دٌّذ کِ هطخػِ آى حبلت هی ببضذ.

وحًٌ عملکزد دستگاٌ :
کد کزدن دستگاٌ :
صهبًی کِ بخَاّین سیوَتی سا بب دستگبُ کذ کٌین ابتذا ببیذ تَجِ داضتِ ببضین کِ توبهی صٍى ّب بستِ ببضٌذ(تحشیک ًطذُ ببضٌذ) سپس
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کلیذ  S1سا  1ثبًیِ فطشدُ ًگِ هی داسین ٍ سّـب هی کٌین ،دس ایي صهبى  LEDقشهض سًگ 1ببس دس ثبًیِ چطوک هی صًذ کِ اص ایي لحظِ هب بِ
هذت 6ثبًیِ صهبى داسین تبیکی اص کلیذّبی سیوَت سا بػَست فطشدُ ًگِ داسین تب دستگبُ کذ سیوَت سا دسیبفت ًوبیذ ٍ دسخَد رخیشُ کٌذ.
اگش ایي هشاحل بِ دسستی اًجبم گیشد  LEDقشهض یک ثبًیِ سٍضـي ٍ  5ثبًیِ خبهـَش هی ضَد ٍ سپس بِ هذت  1ثبًیِ بػـَست سـشیغ
چطوک هی صًذ.
اگش ایي هشاحل بِ دسستی اًجبم ًگیشد  LEDبؼذاص اتوبم صهبى کذ گیشی بػَست ػبدی ضشٍع بِ چطوک صدى هی ًوبیذ.
اگش سیوَتی کِ هی خَاّین بب دسـتگبُ کـذ کٌین قبال دس حبفظِ دستگبُ رخیشُ ضذُ ببضذ LEDقشهض بؼذ اص اتوبم صهبى کـذگیشی بِ هذت
 3ثبًیِ خبهَش ٍ ،سپس بػَست ػبدی ضشٍع بِ کبس هی کٌذ.

تًجٍ

تًجٍ

تًجٍ

صهبى کذ کشدى سیوَت ،ببیذ اص بستِ بَدى صٍى ّب ٍ ّوچٌیي اتػبل دسست سین ّبی داخل کبًکتَس
صٍى ّب (هحکن بَدى سین ّب) هطوئي ضَین .صیشا دس غیش ایي غَست آى سیوَت بِ ػٌَاى یک سٌسَس
سٍی صٍى ببص کذ هی ضَد ٍ تب صهبًی کِ آى صٍى ببص ببضذ دستگبُ آى سا یک تحشیک تطخیع دادُ ٍ
دائن ضشٍع بِ اسسبل کذ هی کٌذ .کِ ایي هَضَع کبس دستگبُ سا هختل هی کٌذ.
ایي هَسد هی تَاًذ کبسبش سا دچبس اضتببُ ًوبیذ.
صهبًـی کِ بخَاّین چطوی سا بب دستگبُ کـذ کٌین تب دس غـَست تحشیک ضـذى صٍى هَسد ًظـش آى کذ اسسـبل ضـَد ابتذا آى صٍى سا ببص
هی کٌین(حبلت تحشیک) سپس هشاحل رخیشُ سبصی سا هبًٌذ هشاحل سیوَت اًجبم هی دّین.
ایي کبس بِ هٌظَس ایي است کِ دستگبُ کـذی سا دس خَد بِ ػٌَاى کذ بشای صٍى هَسد ًظش داضتِ ببضذ تب دس غَست تحشیک ضذى آى صٍى
بب سین کـذی سا بِ دستگبُ گیشًذُ اسسبل ًوبیذ  .بب ایي کبس هب ػولکشد سٌسَسّبی سین داس سا بِ سٌسَس بی سین تبذیل هی کٌین.
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سٌسَسی کِ کذ آى سا دس دستگبُ سیپیتش بِ ػٌَاى صٍى هَسد ًظش رخیشُ هی کٌین ببیذ کـذش دس دستگبُ گیشًذُ حتوبً رخیشُ ضذُ ببضذ ،تب
دس غَست اسسبل کذ تحشیک اص سیپیتش ،بتَاًذ آى سا تطخیع دّذ.

پاک کزدن حافظٍ دستگاٌ :
اگش بخَاّین حبفظِ دستگبُ سا پبک ًوبیین کلیذ  S1سا  51ثبًیِ فطـشدُ ًگِ هی داسین کِ دس ایي هذت  LEDقشهض بِ غَست  1ببس دس ثبًیِ
ضشٍع بِ چطوک صدى هی ًوبیذ ٍ بؼذ اص پبک ضذى حبفظِ LED ،قشهض ٍ صسد ّش دٍ بِ هذت  1ثبًیِ بب سشػت صیبد سٍضي ٍ خبهَش ضذُ
سپس  LEDقشهض بِ حبلت ػبدی ضشٍع بِ اداهِ کبس هی کٌذ.

تعییه مدت سمان ارسال کد تًسط دستگاٌ :
دس حبلت ػبدی سیپیتش کذ دسیبفتی یب کذ تحشیک سا بِ هذت  1ثبًیِ اسسبل هی ًوبیذ ،اگش دستگبُ گیشًذُ ای کِ قـشاس است کذ اسسـبلی اص
سیپیتش سا دسیبفت کٌذ ضؼیف ببضذ ٍ یب اهـکبى ایي سا بذّین کِ بِ ػلت هَجَد بَدى سیگٌبل ّبی هضاحن دس هحل استفبدُ دستگبُ ،گیشًذُ
ًتَاًذ کذ اسسـبلی اص سیپیتش سا خَة دسیبفت کٌذ بب قـشاس دادى جبهپش دس قسوت  ٍ 3Sبشای صهـبى بیطتش دس قسوت  ،4.5Sصهبى اسسـبل سا
خَدهبى افضایص هی دّین تب بِ جبی اسسبل بِ هذت  1ثبًیِ هذت صهبى اسسبل بیطتش ضَد ٍ اص دسیبفت کذ تَسط گیشًذُ هطوئي ضَین.
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