راهنمای استفاده از کنترلر  L2R2شنبه
صفحه نمایش کترلر موارد زیر را نشان میدهد
شدت روشنایی ال ای دی شماره 1

روشنی یا خاموشی پریز شماره یک

بین  0تا 522
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ساعت کنترلر
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2:
شدت روشنایی ال ای دی شماره 5

روشنی یا خاموشی پریز شماره یک

بین  0تا 522

کلیدهای -- Program

 Ok -- Down -- Upجهت برنامه ریزی کنترلر هستند شما میتوانید با فشار کلید  Programیکی از موارد زیر را انتخاب کنید

 : Set Timeبا فشار  Okروی این مورد شما امکان تنظیم ساعت دستگاه را دارید با کلید های  Up , Downمقدار مورد نظر را انتخاب نموده و با کلید OKبه بعدی بروید بعد از
تنظیم ثانیه و فشار  Okساعت دستگاه تنظیم میشود
 :Reset Timeساعت دستگاه را روی  12:00تنظیم میکند.
 : Light Stepمقدار افزایش نور یا کاهش آن در زمان روشن یا خاموش شدن ال ای دی ها را در هر دقیقه نشان میدهد مثال اگر این عدد  5باشد در زمان روشن شدن هر
دقیقه  5واحد به شدت نور اضافه میشود و تا زمانی که شدت نور به  555برسد ادامه پیدا میکند یعنی شما در  51دقیقه به حد اکثر نور میرسید هرچه عدد بزرگتر باشد
المپ سریعتر روشن میشود
 :Returnبه صفحه اصلی بر میگردد.
 :Infoمشخصات دستگاه را نشان میدهد.
 : Clear All Taskتمام برنامه ریزهای درستگاه را پاک میکند.
 :Task Listدر این مورد شما میتوانید برنامه ریزی دستگاه را انجام دهید وقتی وارد این قسمت میشوید این موارد را مشاهده میکنید
شماره برنامه بین  1تا 00
با کلیدهای UP ,Down
برنامه مورد نظر خود را
انتخاب کنید

زمان اجرای برنامه

شماره ال ای دی یا پریزی که برنامه روی آن عمل میکند میتواند  1یا  5باشد

قابل تغییر

استفاده نمیشود

1 8

0

11:45

عملی که برنامه انجام میدهد
 : 1: light Onال ای دی مورد نظر را روشن میکند.
 : 2: light Offال ای دی مورد نظر را خاموش میکند.
 : 3: Relay Onپریز مورد نظر را روشن میکند.
 : 4: Relay Offپریز مورد نظر را خاموش میکند.
 : 5: Alarmدستگاه سه بار بوق میزند.

به عنوان مثال برنامه

 1 18:45 1 1 8در ساعت  81و  55دقیقه ال ای دی شمار یک را روشن میکند

به عنوان مثال برنامه

 2 23:00 1 2 8در ساعت  52و 00دقیقه ال ای دی شمار یک را خاموش میکند

به عنوان مثال برنامه

 3 08:20 3 2 8در ساعت  1و  50دقیقه پریز شمار  5را روشن میکند

به عنوان مثال برنامه

 4 10:47 4 2 8در ساعت  80و  57دقیقه پریز شمار  5را خاموش میکند
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