
  *ریپیتز دستگاٌ  عملکزد راَىمای*

 :یٍ مدارتغذ

بِ هذاس  آداپتَس کِ آهپش هی ببضذ. صهبًی 5.1ٍلت  51آهپش ٍ ببتشی  5.1ٍلت  51 آداپتَستغزیِ هذاس اص دٍ قسوت تبهیي هی ضَد کِ ضبهل 

قطغ ضَد ببتشی بػَست  آداپتَسصهبًی کِ بشق ػالٍُ بش تبهیي کشدى تغزیِ هذاس ٍظیفِ ضبسط کشدى ببتشی سا ًیض بشػْذُ داسد. هتػل ببضذ

 اتَهبتیک ٍاسد هذاس ضذُ ٍ تغزیِ هذاس سا تبهیي هی کٌذ.

 :AUXتزمیىال 

ٍلت ثببت  +51تغزیِ ایي قسوت  .هی کٌینتبهیي  AUXبل ـاستفبدُ کٌین تغزیِ آى سا اص تشهیٌ ی ببسینَسّبـاص سٌس بًی کِ بخَاّینـصه

 هی ببضذ.

 :باسیمَای  سينتزمیىال 

سا بِ  َسـٍ  سین ّبی هشبَط بِ آالسم ّش سٌساص ایي س .ذهی ببضهخػَظ اتػبل بِ سٌسـَسّبی بب سین ایي دستگبُ داسای سِ تشهیٌبل 

 .یکی اص ایي تشهیٌبل ّب هتػل هی کٌین

LED :َای ومایشگز 

 هی ببضذ کِ حبلت ّبی کبسی هختلف دستگبُ سا ًطبى هی دّذ. LEDداسای دٍ ایي دستگبُ 

 :قزمش LEDعملکزد 

ببس ضشٍع بِ چطوک صدى  ثبًیِ یک1قشهض سًگ بػَست ّش  LEDهَسد ًیبص دسست ببضذ  تغزیِصهبًی کِ تغزیِ دستگبُ سا هتػل ًوبیین ٍ 

 هی ًوبیذ.

 ببس دس ثبًیِ ضشٍع بِ چطوک صدى هی ًوبیذ. 1قشهض بِ غَست  LEDسا فطبس دّذ  S1صهبًی کِ کبسبش کلیذ 

 سرد : LEDعملکزد 

َد ٍ دستگبُ ـی کِ بِ  دستگبُ هتػل ضذُ تحشیک ضـسیو دسیبفت ًوبیذ یب چطن بب ،ذُـض دستگبُ کذ سیوَتی سا کِ بب آى کذبًی کِ ـصه

 .هی ضَداص اتوبم اسسبل کذ خبهَش  ببس دس ثبًیِ ضشٍع بِ چطوک صدى هی ًوبیذ ٍ بؼذ 3صسد سًگ بػَست   LEDضشٍع بِ اسسبل کذ کٌذ

 ّب سفتبس خبظ  اص خَد ًطبى هی دٌّذ کِ هطخػِ آى حبلت هی ببضذ. LEDایي  هتفبٍتدس حبلت ّبی کبسی 

 وحًٌ عملکزد دستگاٌ :

 کد کزدن دستگاٌ :

 سپس ب بستِ ببضٌذ)تحشیک ًطذُ ببضٌذ( ّ صٍىابتذا ببیذ تَجِ داضتِ ببضین کِ توبهی کٌین  بخَاّین سیوَتی سا بب دستگبُ کذ صهبًی کِ



هب بِ  کِ اص ایي لحظِ ببس دس ثبًیِ چطوک هی صًذ 1قشهض سًگ LEDدس ایي صهبى  ،هی کٌینب ـٍ سّ هی داسینثبًیِ فطشدُ ًگِ  1سا  S1کلیذ 

خَد رخیشُ کٌذ. ُ کذ سیوَت سا دسیبفت ًوبیذ ٍ دستب دستگبیکی اص کلیذّبی سیوَت سا بػَست فطشدُ ًگِ داسین ثبًیِ صهبى داسین تب6هذت 

شیغ ـَست سـثبًیِ بػ 1بِ هذت  سپس ٍ هی ضَدثبًیِ خبهـَش  5ـي ٍ قشهض یک ثبًیِ سٍض LEDاگش ایي هشاحل بِ دسستی اًجبم گیشد 

 .هی صًذچطوک 

 بؼذاص اتوبم صهبى کذ گیشی بػَست ػبدی ضشٍع بِ چطوک صدى هی ًوبیذ. LEDاگش ایي هشاحل بِ دسستی اًجبم ًگیشد 

ذگیشی بِ هذت ـاص اتوبم صهبى ک قشهض بؼذLED خیشُ ضذُ ببضذذ کٌین قبال دس حبفظِ دستگبُ رـتگبُ کـبب دس هی خَاّیناگش سیوَتی کِ 

  ٍ سپس بػَست ػبدی ضشٍع بِ کبس هی کٌذ.خبهَش،  ثبًیِ 3

  

 

 

 

 

 

سا ببص  صٍىَد ابتذا آى ـبل ضـش آى کذ اسسـهَسد ًظ صٍىذى ـَست تحشیک ضـدس غ ذ کٌین تبـّین چطوی سا بب دستگبُ کی کِ بخَاـصهبً

 هشاحل رخیشُ سبصی سا هبًٌذ هشاحل سیوَت اًجبم هی دّین.)حبلت تحشیک( سپس هی کٌین

 صٍىهَسد ًظش داضتِ ببضذ تب دس غَست تحشیک ضذى آى  صٍىػٌَاى کذ بشای ِ ذی سا دس خَد بـکبس بِ هٌظَس ایي است کِ دستگبُ ک ایي

  کبس هب ػولکشد سٌسَسّبی سین داس سا بِ سٌسَس بی سین تبذیل هی کٌین. ذی سا بِ دستگبُ گیشًذُ اسسبل ًوبیذ . بب ایيـبب سین ک

 ***تًجٍ  **** 

تب ، گبُ گیشًذُ حتوبً رخیشُ ضذُ ببضذذش دس دستـببیذ ک هی کٌینهَسد ًظش رخیشُ  صٍىػٌَاى ِ دس دستگبُ سیپیتش ب آى ساسٌسَسی کِ کذ 

 تطخیع دّذ. آى سابتَاًذ  ،اص سیپیتشتحشیک دس غَست اسسبل کذ 

 پاک کزدن حافظٍ دستگاٌ :

ببس دس ثبًیِ  1غَست ِ قشهض ب LEDکِ دس ایي هذت  هی داسینًگِ  شدُـفط ثبًیِ 51سا  S1اگش بخَاّین حبفظِ دستگبُ سا پبک ًوبیین کلیذ 

 خبهَش ضذُ صیبد سٍضي ٍبب سشػت ثبًیِ  1قشهض ٍ صسد ّش دٍ بِ هذت  LED ،اص پبک ضذى حبفظِ ٍ بؼذ ضشٍع بِ چطوک صدى هی ًوبیذ

 کٌذ. قشهض بِ حبلت ػبدی ضشٍع بِ اداهِ کبس هی LED سپس

 تعییه مدت سمان ارسال کد تًسط دستگاٌ :

بلی اص ـشاس است کذ اسسـی کِ قاگش دستگبُ گیشًذُ ا، هی ًوبیذ ثبًیِ اسسبل 1سیپیتش کذ دسیبفتی یب کذ تحشیک سا بِ هذت دس حبلت ػبدی 

گیشًذُ ، دس هحل استفبدُ دستگبُ هضاحنسیگٌبل ّبی ػلت هَجَد بَدى ِ کبى ایي سا بذّین کِ بـکٌذ ضؼیف ببضذ ٍ یب اهسیپیتش سا دسیبفت 

بل سا ـصهبى اسس، 4.5Sبى بیطتش دس قسوت ـٍ بشای صه 3Sدس قسوت شاس دادى جبهپش ـبلی اص سیپیتش سا خَة دسیبفت کٌذ بب قـًتَاًذ کذ اسس

 ثبًیِ هذت صهبى اسسبل بیطتش ضَد ٍ اص دسیبفت کذ تَسط گیشًذُ هطوئي ضَین. 1بِ جبی اسسبل بِ هذت  خَدهبى افضایص هی دّین تب

 تًجٍ                                تًجٍ                                                 تًجٍ     

ّب ٍ ّوچٌیي اتػبل دسست سین ّبی داخل کبًکتَس  صٍىببیذ اص بستِ بَدى  ،کشدى سیوَت صهبى کذ

ػٌَاى یک سٌسَس ِ غَست آى سیوَت ب ( هطوئي ضَین. صیشا دس غیش ایيّب )هحکن بَدى سین ّب صٍى

 ببص ببضذ دستگبُ آى سا یک تحشیک تطخیع دادُ ٍ صٍىببص کذ هی ضَد ٍ تب صهبًی کِ آى  صٍىسٍی 

 کِ ایي هَضَع کبس دستگبُ سا هختل هی کٌذ. .هی کٌذضشٍع بِ اسسبل کذ  دائن

 .ًوبیذتَاًذ کبسبش سا دچبس اضتببُ  ایي هَسد هی


