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!  ريش ريشه ي خامًش کردن دستگاٌ 

 ثاویٍ دستگاٌ را ريضه ي تا تکزار مجذد 2 تٍ  مذت ON/OFFضما می تًاویذ تا وگٍ داضته دکمٍ 

 ثاویٍ وگٍ داریذ دستگاٌ ريضه ي چزاغ سثش 2سماوی کٍ دکمٍ مزتًطٍ را . دستگاٌ را خامًش وماییذ

. روگ مزتًط تٍ آن ريضه می گزدد

 را تشویذ MANUALپس اس ريضه کزدن دستگاٌ در صًرتی کٍ دکمٍ   :MANUALدکمٍ 

 ثاویٍ تٍ صًرت اتًماتیک پس اس خیس ضذن پًضال َای 20پمپ کًلز ضزيع تٍ کار کزدٌ ي تعذ اس 

 مًتًر کًلز ضزيع تٍ کار کزدن می کىذ حال چزاغ مزتًط تٍ آن ريضه ي کًلز در حال کىذ –کًلز 

قزار می گیزد ي چزاغ سثش مزتًط تٍ دير کىذ ريضه می تاضذ ي در صًرتی کٍ دکمٍ ی 

MANUAL را یک تار دیگز تشویذ کًلز در حالت دير تىذ قزار می گیزد ي چزاغ مزتًطٍ قزمش 

 ( مزتًط تٍ دير تىذ ي کىذ کًلز می تاضذ MANUALدکمٍ ی  )خًاَذ ضذ 

 پس اس ريضه کزدن دستگاٌ در صًرتی کٍ ایه دکمٍ را تشویذ پمپ کًلز ضزيع تٍ  :AUTOدکمٍ 

 ثاویٍ تٍ صًرت اتًماتیک پس اس خیس ضذن پًضال َای کًلز مًتًر کًلز 20کار کزدٌ ي تعذ اس 

ريضه خًاَذ ضذ ي در صًرتی کٍ چزاغ مزتًطٍ تٍ روگ سثش تاضذ یعىی کًلز در حال کىذ ي اگز قزمش 

 کًلز تٍ صًرت اتًماتیک تا تًجٍ تٍ دمای محیط AUTOدر حال . تاضذ کًلز در حال تىذ قزار دارد 

.  ريضه ي خامًش ي یا تىذ یا کىذ خًاَذ ضذ 

 را تشویذ چزاغ مزتًطٍ تٍ روگ آتی ريضه TIMERدر صًرتی کٍ دکمٍ ی   : TIMERدکمٍ 

-M4 دستگاٌ در حالت ريضه قزار می گیزد ي در صًرتی کٍ حافظٍ َای TIMERخًاَذ  ضذ ي 

M3-M2-M1 اوتخاب ي تزوامٍ ریشی ضذٌ تاضذ تا تًجٍ تٍ تزوامٍ ریشی کًلز در ساعات معیه ريضه 

. ي خامًش خًاَذ ضذ 

ایه حافظٍ َا جُت ريضه ي یا خامًش کزدن کًلز در  : M4-M3-M2-M1حافظٍ َای 

. ساعات دلخًاٌ می تاضذ 



 تزای تىظیم حافظٍ َا اتتذا دکمٍ حافظٍ مًرد   :M4-M3-M2-M1ريش تىظیم حافظٍ َای 

 SETوظز را فطار دَیذ حال چزاغ مزتًطٍ تٍ آن ضزيع تٍ چطمک سدن می ومایذ سپس دکمٍ 

TIME ريی صفحٍ ومایص عالمت ساعت ضزيع تٍ چطمک سدن می ومایذ حال تا دکمٍ ، را تشویذ 

 را تشویذ حال عالمت NEXT ساعت دلخًاٌ را تىظیم ومًدٌ ي سپس دکمٍ DOWN ي UPَای 

 را تشویذ حال تا NEXTدقیقٍ ضزيع تٍ چطمک سدن می کىذ حال دقیقٍ را تىظیم ومًدٌ ديتارٌ دکمٍ 

 را NEXT را اوتخاب ومایذ ي در پایان دکمٍ OFF یا ON حالت DOWN ي UPدکمٍ َای 

. تفطاریذ 

SET TIME :  ایه دکمٍ مزتًط تٍ تىظیمات ساعت رسمی می تاضذ .

 ي UP را تشویذ سپس تا دکمٍ َای SET TIME تزای تىظیم ساعت اتتذا دکمٍ :تىظیم ساعت 

DOWN ٍساعت رسمی کطًر را تىظیم ومًدٌ ي سپس دکم NEXT را جُت تىظیم دقیقٍ فطار 

.  را تفطاریذ NEXTحال دقیقٍ را تىظیم ي در پایان دکمٍ . دَیذ 

SET TEMP :  ایه دکمٍ مزتًطٍ تٍ تىظیم دما می تاضذ ضما می تًاویذ دمای مًرد وظز را جُت

. خامًش ي یا ريضه کزدن کًلز تىظیم وماییذ 

 DOWN ي UP را سدٌ سپس تا دکمٍ َای SET TEMP تزای تىظیم دما اتتذا دکمٍ :تىظیم دما 

.  را تفطاریذ NEXTدمای مًرد وظز را تىظیم ي در پایان دکمٍ 

NEXT :  ٍدکمNEXT جُت ثثت اطالعات می تاضذ ي در حالت عادی اگز ایه دکمٍ را تشویذ در 

مزحلٍ ايل يلتاص تزق را ومایص خًاَذ داد ي در صًرت فطار مجذد دمای محیط ومایص دادٌ خًاَذ 

. ضذ 

 در صًرتی کٍ تخًاَیذ صفحٍ کلیذ اس دستکاری کًدکان یا افزاد دیگز در امان تاضذ :قفل کًدک 

 تیپ پخص می ومایذ ي قفل کًدک فعال 2 ثاویٍ وگٍ داریذ ، دستگاٌ 3 را تٍ مذت NEXTدکمٍ 

.  خًاَذ ضذ جُت غیز فعال کزدن مزاحل فًق را تکزار وماییذ 

 ثاویٍ وگٍ 6 را َم سمان تٍ مذت M1,M2جُت حذف ریمًت دکمٍ : پاک کردن حافظٍ ریمًت 

.  داریذ دستگاٌ یک تیپ پخص می کىذ ي ریمًت َای کىتزل حذف خًاَذ ضذ 



OFF TIME:  یکی اس تُتزیه مشایای ایه دستگاٌ ایه است کٍ ضما می تًاویذ تًسط ریمًت 

 ريی ریمًت Dضما اگز دکمٍ . کىتزل تایم َای خاصی را جُت خامًش ضذن کًلز اوتخاب وماییذ 

 ريی صفحٍ ظاَز می ضًد در صًرت تکزار 15 تیپ پخص می ومایذ ي عالمت 1 تار تشویذ دستگاٌ 1را 

 ريی صفحٍ ومایص دادٌ می ضًد در صًرت تکزار 30 تیة پخص ومًدٌ ي عالمت 2مجذد دستگاٌ 

 تیة پخص ي 4 ي در صًرت تکزار مجذد دستگاٌ 45تیة پخص می کىذ ي عالمت 3مجذد دستگاٌ 

 15 ساعت ي 1 تٍ معىی 1.15 تیپ پخص ي عالمت 5 ساعت ي در صًرت مجذد 1 تٍ معىی 1.00عالمت 

 30 ساعت ي 1 ومایص دادٌ خًاَذ ضذ تٍ معىی 1.30 تیپ پخص ي عالمت 6دقیقٍ ي در صًرت مجذد 

. دقیقٍ می تاضذ تا تًجٍ تٍ تىظیمات ضما کًلز در تایم مطخص ضذٌ خامًش می گزدد 

 ریمًت تٍ 2ایه دستگاٌ تٍ ضما ایه امکان را می دَذ کٍ : ريش کد دَی ریمًت بٍ دستگاٌ 

.  دستگاٌ کذدَی وماییذ 

 اتتذا دستگاٌ را در حالت خامًش قزار دَیذ                           :طریقٍ کددَی بٍ ایه شرح است 

 ثاویٍ وگٍ داریذ تا 6 را تٍ طًر َمشمان تٍ مذت M1,M2سپس دکمٍ  ( ON,OFFتا ضاستی  )

دستگاٌ یک تیپ پخص ومایذ در ایه حالت حافظٍ دستگاٌ پاک ضذٌ ي آمادٌ کذ دَی می تاضذ حال 

 را وگٍ داریذ ي دکمٍ یکی اس ریمًت َا را تشویذ صذای یک تیپ پخص M1,M2ديتارٌ دکمٍ 

.  خًاَذ ضذ کٍ تٍ معىای کذ گزفته ریمًت می تاضذ 

: کارآیی دکمٍ َای ریمًت 

A:  مزتًط تٍ ريضه ي خامًش کزدن کًلز می تاضذ  .ON/OFF 

B:  ایه دکمٍ مزتًط تٍ دير تىذ ي کىذ می تاضذ   .

C:  مزتًطٍ تٍ سیستم AUTO می تاضذ ي تًسط ایه دکمٍ سیستم کًلز ريی حالت اتًماتیک قزار 

. می گیزد 

D:  مزتًطٍ تٍ سیستم OFF TIME جُت خامًش ضذن در ساعات دلخًاٌ می تاضذ  .

 

 



: طریقٍ وصب ي راٌ اودازی 

 در صًرتی کٍ سیم َای مزتًطٍ فاس ي یا وًل اضتثاٌ ي یا جاتجا يصل ضًد امکان سًخته :توجه 

.  پس در وصة آن دقت ضًد . مًتًر کًلز ي یا کلیذ ًَضمىذ يجًد دارد 
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