
 

 

 V2درب اتُناتیک ةازهیی کالیپعُ

ایو نقالٌ ةیؼتص جَت اظتفادً افصاد نتزؿؽ ةُدً ه آػيایی ظطدی    V2درب اتُناتیک ةازهیی کالیپعُ

ةازهیی کالیپعُه اظتفادً  درةَای اتُناتیک افصاد غیص نتزؿؽ ؾصفا ةٌ نيظُر آػيایی ذٍيی از ظیعتم

 .ُرت گیصدةَیيٌ ه ؾدیح از تجَیضات. ٍصگُىٌ ةصىانٌ ریضی ه رسنات ىگَساری تُظط افصاد نتزؿؽ ةایس ؾ

 V2نؼزؿات فيی درب اتُناتیک ةازهیی کالیپعُ

 در اةتسا ةٌ نؼزؿات فيی ایو دظتگاً نیپصدازیم

ٍصتض ه  02هلت ػَصی اظت ةا فصکاىط  222ةصق V2 درب اتُناتیک ةازهیی کالیپعُ هلتاژ هرهدی نسار

 . هات 02هات ةا تدهل ةار اضافی  022خساکثص تُان ٍص نُتُر 

 نيیتآنپص ه درجٌ ا 0درجٌ اظت دارای فیُز خصارتی  02تا نثتت  22درجٌ خصارت کاری نُتُرٍا نيفی 

IP55 .  ایو نسار دارای ؾفدٌ ىهایؼگص اظت کٌ ىٌ تيَا ةصىانٌ ریضی را آظان ىهُدً ةلکٌ یک ىهایغ پایسار

 . از هضػیت هرهدی فصناىَا را ىؼان نیسٍس

نیتُان کيتصل رُدکار کلیس رلٌ در جصیان ىُل ،  V2 درب اتُناتیک ةازهیی کالیپعُ از هیژگیَای دیگص

نعتقل ةص رهی ٍص ده نُتُر ، ػياظایی ناىٌ ةاىهایغ هلتاژ رازن ، یادگیصی تػسیل ىیصه ةا ةعتو نُج 

رُدکار زنان اجصا ، تعت رهػَای ایهيی تُظط چؼهی فتُظل ه ىُارٍای خفاظتی ه تصایاکَا قتل از ػصهع 

 . خصکت نُتُرٍا اػارً کصد

 V2درب اتُناتیک ةازهیی کالیپعُ نصاخل ىؿب

درب  در نسار 00ه  02ازیم . کاةلَای نيتع تغشیٌ را ةٌ تصنیيالَای در ایو قعهت ةٌ نصاخل ىؿب نیپصد

نیتُاىس یک یا ده نُتُر را ةٌ ؾُرت  نسار درب اتُناتیک نتؿل نیکيیم ایو V2اتُناتیک ةازهیی کالیپعُ

 . نعتقل کيتصل ىهایس

 . کاةلَای نُتُر را ةٌ رهش زیص ةٌ تصنیيالَای نسار ىؿب نیکيیم

ظیم آةی یا راکعتصی ةٌ  22صنیيال ظیم نؼکی ةٌ ت 20کاةلَای نُتُر یک ظیم قًَُ ای ةٌ تصنیيال 

 22تصنیيال 

 .نتؿل نیؼُد 20ه  22ه 22ه  20در ضهو رازىَا ةایس ةص رهی تصنیيالَای 
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ه ظیم آةی یا راکعتصی ةٌ  20ظیم نؼکی ةٌ تصنیيال  22کاةلَای نُتُرده ظیم قًَُ ای ةٌ تصنیيال 

 20تصنیيال 

اهل ةاز ػُد یا نُتُری کٌ رهی درب اهل ىؿب اظت ه الزم ةٌ ذکص اظت کٌ نُتُر یک نُتُری اظت کٌ ةایس 

نُتُر دهم نُتُری اظت کٌ رهی درب دهم ىؿب ػسً اظت .ایو نسار دارای نسار چؼهک زن دارلی 

 . نسار درب اتُناتیک هؾل نیؼُد 20ه  22ظیهَای چؼهک زن را ةٌ تصنیيالَای   اظت

 V2نسار درب اتُناتیک ةازهیی کالیپعُ

درب اتُناتیک دارای تصنیيال رصهجی جَت تغشیٌ ةصق چؼهی  V2ک ةازهیی کالیپعُدرب اتُناتی نسار

نیتاػس کٌ ظیم تغشیٌ چؼهیَا را ةٌ ایو  02ه  02ٍای فتُظل ه تجَیضات جاىتی اظت کٌ تصنیيالَای 

ه ظیهَای رلٌ فصنان  00ه  0را ةٌ تصنیيالَای  0تصنیيالَا نتؿل نیکيیم ه ظیهَای رلٌ فصنان فتُظل 

 . ىؿب نیکيیم 00ه  2را ةٌ تصنیيال  2ل فتُظ

اگص از ةازهٍایی اظتفادً نیکيیس کٌ دارای نیکصهظُییچ ه یا ظيعُرٍای پایان خصکت اظت پایان خصکت در 

 00ه  00پایان خصکت در فاز ةعتٌ ػسن درب اهل ةٌ تصنیيال   . 00ه  02فاز ةاز ػسن درب اهل ةٌ تصنیيال 

. پایان خصکت در فاز ةعتٌ ػسن درب دهم ةٌ  00ه  02رب دهم ةیو تصنیيال .پایان خصکت در فاز ةاز ػسن د

 . نتؿل نیؼُد 00ه  00تصنیيال 

از کلیسی ةٌ  V2درب اتُناتیک ةازهیی کالیپعُ ػها نیتُاىیس جَت انيیت ةیؼتص در اظتفادً از از نسار

ُاىیس درب را ةٌ ظصغت نتُقف غيُان تُقف ظصیع اظتفادً کيیس کٌ در ٍيگام ةصهز نؼکل ه رطص اختهالی ةت

نتؿل  0ه  0ه از ةصهز رعارت جلُگیصی کيیس در ایو قعهت ظیهَای کلیس تُقف ظصیع را ةٌ تصنیيالَای 

نیکيیم ه ةا فؼار دادن کلیس اضطصاری درب نتُقف نیؼُد ه جَت اظتفادً دهةارً از ظیعتم ةایس دهةارً 

 . کلیس تُقف ةٌ خالت قتلی ةاز گصدد

ن از رُب ةعتٌ ػسن درةَا نیتُاىیس یک قفل اکتصیکی رهی درب ىؿب کيیس ه ظیهَای قفل را ةصای اطهیيا

 . نسار درب اتُناتیک نتؿل کيیس 20ه  22ةٌ تصنیيالَای 

رهی نسار را ةصای چيس ثاىیٌ ىگٌ  Menu ةصای هرهد ةٌ نيُ تيظیهات ه ةصىانٌ دار کصدن نسار اةتسا ةایس کلیس

نیتُاىیم گضیيٌ ٍای نُرد ىیاز را  Down ه Up ان ػُد پط از از آن ةا کلیسٍایىهای def داریم تا گضیيٌ

 . اىتزاب کصدً ه تغییص دٍیم

قاةل تغیص اظت کٌ  022تا  2را تػییو نیکيس کٌ از  0اظت کٌ زنان کارکصد نُتُر  T.ap1 اهلیو گضیيٌ

صای ةازهٍای ٍیسرهلیک ایو غسدرا ةایس ثاىیٌ نیتُاىس کافی ةاػس .انا ة 22تا  02ةصای ةازهٍای نکاىیکی خسهد 

 . تيظیم کيیم 022رهی 



 

 

زنان کارکصد نُتُر ده نیتاػس کٌ ػصایط آن ٍهاىيس نُتُر یک اظت. درؾُرتی کٌ  T.ap2 گضیيٌ ةػسی

 . قصار دٍیس 2هؾل ىیعت ه از یک نُتُراظتفادً نیکيیس نیتُاىیس ایو گضیيٌ را  2نُتُر 

زنان ةاز ػسن جضئی را ىؼان نیسٍس ةٌ ایو نػيی کٌ نیتُان ةا زنان  اظت ایو گضیيٌ T.app گضیيٌ ظُم

دادن ةٌ ایو گضیيٌ زنان ةاز ػسن ليگٌ اهل را ةصای تک ليگٌ ةاز ػسن تػییو کصد ةٌ ایو ؾُرت کٌ فقط 

 .ٍهیو ليگٌ جَت غتُر هظایل ظتک ناىيس نُتُر ظیکلت ه دهچصرٌ ةاز نیؼُد

T.ch1 ثاىیٌ ةیؼتص ةاػس کٌ  0ةُدً کٌ زنان آن ةایس از زنان ةاز ػسن  0نصةُط ةٌ زنان ةعتٌ ػسن درب

 .ایو زنان ةصای اطهیيان ةیؼتص از ةعتٌ ػسن ه ندکم ػسن ده لت رهی ٍم ه جلُگیصی از ةاز ػسن اظت

نیتاػس ایو گضیيٌ زنان ةعتٌ ػسن درب دهم را تػیو  T.ch2 زنان ةعتٌ ػسن درب دهم نصةُط ةٌ گضیيٌ

ن ةصاةص ةا زنان ةاز ػسن جضئی اهل کٌ زنان آ درب اتُناتیک ن ةعتٌ ػسن جضئی ةصایزنا T.chp. نیکيس

 0تا  0قاةل تيظیم اظت ایو گضیيٌ خسهد  T.c2p اظت . زنان ةعتٌ ػسن ليگٌ دهم در طُل دهر آٍعتٌ ةا

 . ثاىیٌ زنان نػهُل آن اظت کٌ التتٌ کارکصد نُتُر از زنان کل کم نیؼُد

r.ap  را تيظیم کصد ایو زنان ةیو ده گضیيٌ ای اظت کٌ نیتُان ةا آن تاریص ةیو ده ليگٌ در زنان ةض ػسن

ليگٌ در زنان ةاز ػسن تاریصی ایجاد نیکيس تا ده ليگٌ ةٌ یکسیگص ةصرُرد ىکييس ه ةا فاؾلٌ ای از ٍم خصکت 

 . تيظیم کصد ٍهاىيس گضیيٌ قتل  نیتُان تاریص در زنان ةعتٌ ػسن ةازهٍا را r.ch کييس . تُظط

کصد قتل از ػصهع فاز ةاز ػسن نسارةٌ قفل الکتصیکی ىیصه تيظیم  T.ser زنان قفل را نیتُا ن ةا گضیيٌ

 2نیسٍس تا آن را رٍا کيس ه خصکت درب را فػال کيس زناىی کٌ رهی درةَا قفل ىؿب ىؼسً ایو زنان ةایس 

 . نیتُاىس غهل ةاز کصدن قفل را ةطُر کانل اىجام دٍس 2تا  0ةاػس ایو زنان در خالت غادی خسهد 

قتل از ةاز ػسن زناىی را ةٌ ظهت ةعتٌ ػسن خصکت نیکيس ه ظپط  0ت کٌ ةازهی زنان پط زدن زناىی اظ

در جَت ةاز ػسن خصکت نیکيس ایو زنان زناىی اظت کٌ کهک نیکيس تا قفل راخت تص زةاىٌ را آزاد کصدً ه 

اظت 0ایو نيُ جَت تيظیم تُان نُتُر  POT1 . تيظیم نیؼُد T.inu درب ةاز ػُد ایو قعهت را تُظط

 . قاةل تيظیم اظت ه ىعتت ةٌ نُرد اظتفادً ةازهی درب اتُناتیک نیتُاىس نتغیص ةاػس 022تا  0ز غسد کٌ ا

POT2 قاةل تيظیم اظت ٍهاىيس نيُی قتل  022تا  0اظت کٌ از غسد  2ایو نيُ جَت تيظیم تُان نُتُر

ظیم اظت در ػصایطی قاةل تي T.P.soةا نيُی V2درب اتُناتیک ةازهیی کالیپعُ .ػصهع ىصم خصکت ةازهٍای

ةصای ایيکٌ درةَا ةا یک ػصهع ىصم خصکت رُد را آغاز کيس در ثاىیٌ ٍای اهل  کٌ ایو غهلکصد فػال ةاػس 

ةٌ نُتُرٍا فصنان کاٍغ ظصغت دادً  V2درب اتُناتیک ةازهیی کالیپعُ خصکت ٍص درب تُظط نسار کيتصل

 .نیؼُد
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ام ةاز ػسن کانل تُقف کصدً ه پط از نستی کٌ در زنان ةعتٌ ػسن اتُناتیک زناىی اظت کٌ درب در ٍيگ

ثاىیٌ  02تا  02تيظیم کصدً ایم ةٌ ؾُرت اتُناتیک ةعتٌ نیؼُد زنان اظتاىسارد آن خسهد  Ch.AU نيُی

 . نیتاػس التتٌ ای زنو ىعتت ةٌ نُقػیت اظتفادً ه ػصایط دلزُاً قاةل تغییصاظت

يظیم کيیم کٌ پط از غتُر از جلُی چؼهی ةعتٌ ػُد اگص ةزُاٍیم ةعتٌ ػسن اتُناتیک را ةٌ گُىٌ ای ت

 . ایو تيظیهات را اىجام دٍیم Ch.Tr نیتُاىیم از نيُی

اىجام نیؼُد ایو نيُ  FinE تُظط نيُی V2درب اتُناتیک ةازهیی کالیپعُ پایان ةصىانٌ دار کصدن نسار

ه ذریصً کصدن اطالغات درهن خافظٌ  نسار درب اتُناتیک جَت پایان دادن ةٌ غهلیات ةصىانٌ دار کصدن

را نیضىیم ه تهانی اطالغات در نسار  menu را اىتزاب کصدً ه دکهٌ Si اظت پط از نؼاٍسً ایو گضیيٌ

 . ذریصً نی ػُد

 V2آنُزش اتُناتیک درب اتُناتیک ةازهیی کالیپعُ

رد نيُی نسار ػسیم آنُزش اتُناتیک دظتگاً ةٌ رهش زیص اىجام نیؼُد ةٌ ایو نػيی کٌ پط ازآن کٌ ها

 درب اتُناتیک ةازهیی ةٌ ةازهٍای  را اىتزاب کصدً نسار ةٌ ؾُرت اتُناتیک فصنان ةاز ػسن را APPr گضیيٌ

ؾادر کصدً ه پط از پایان ةاز ػسن فصنان ةعتو ةازهٍا را ه پط از ةعتٌ ػسن کانل درةَا زنان ةاز ه ةعتٌ 

 .رُد ذریصً نیکيس ػسن را ةؿُرت اتُناتیک نداظتٌ کصدً ه در خافظٌ

اظت کٌ انیسهارم ةزؼی از ظُاالتی را کٌ درةارً  V2درب اتُناتیک ةازهیی کالیپعُ ایيجا پایان ةصىانٌ نسار

 . ایو دظتگاً داریس را پاظذ دادً ةاػیم

 .تهاس ةگیصیس 09129287034 جَت اطاغات ةیؼتص ه نؼاهرً رایگان ةا ػهارً تهاس

 


