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 (AC_MS1) دستودالعمل در بازکن اتومات مدل 

 

 قابلیت ها:

 همراه میکروسوئیچ.یلیر،تک لنگهودرب لنگه درب دوبرنامه ریزی مجزا برای  -

 در لحظه(SoftStart)دارای استارت آرام و زمان بازشدن و بسته شدن بصورت مجزا از هم -

 ت موتورها.اولیه حرک

 کد. هاپینگقابلیت لرن کردن ریموتهای کدلرنینگ و -

 قابلیت تنظیم سه سرعت برای هر لنگه به صورت مجزا.-

 .قابلیت حرکت جکها به صورت مجزا از هم توسط ریموت به جای خالص کردن جک -

 .قابلیت تنظیم میکروسوئیچها به صورت نرم افزاری -

 شماتیک برد:
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 مشخصات ترمینالها:

           مشترک

 

 

 

 

 

 

ولت میباشند. 222از نوع 2و موتور  1موتور   

نصب میگردد در نتیجه این موتور اول  حرکت   1: قفل برقی بر روی موتور نکته

 میکند.

 چراغ چشمک رن:

جهت اتصال چراغ چشمک زن. که میتوان نوع آن را ) چشمک زن یا ثابت( را از 

 .انتخاب کرد (FL)پارامترها 

 قفل برقی:

 در صورت لزوم.قفل برقی جهت را اندازی 
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 فرمانهای ورودی:

Start . فرمان باز شدن و بسته شدن دربها به صورت دو لنگه : 

Ped:(Pedestrain)  فرمان باز شدن و بسته شدن درب به صورت تک لنگه

 (. 1فقط درب)

Photoفرمان چشم میباشد در صورت عدم استفاده باید بهم دیگر : 

 متصل شوند.

USW1_Op : و  برای دربهای ریلی 1لنگه میکرو سوئیچ در حالت باز شدن

 .دولنگه

USW1_CL : برای دربهای ریلی 1لنگه میکرو سوئیچ در حالت بسته شدن 

 .و دولنگه

USW2_Op برای دربهای ریلی و  2: میکرو سوئیچ در حالت باز شدن لنگه

 دولنگه .

USW2_CL برای دربهای ریلی  2بسته شدن لنگه : میکرو سوئیچ در حالت

 و دولنگه .

 فرمانهای خروجی:

Motor1 : 1جهت اتصال موتور درب. 

Motor2: 2جهت اتصال موتور درب. 

12VDC  در موارد لزوم. غیره: جهت استفاده مدار چشمی و 

 فیوزها:

F1 در مواقع اضطراری. 1آمپر جهت قطع برق موتور  2: فیوز 

F2 در مواقع اضطراری. 2طع برق موتور آمپر جهت ق 2: فیوز 

F3 در مواقع اضطراری کل مدارآمپر جهت قطع برق 5: فیوز. 

 توجه: از بستن سیم به جای فیوز جدا خودداری فرمائید. 
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 :نمایشگر

 دو عدد سون سگمنت جهت  تنظیمات پارامترها .

LedLearn .جهت کد دادن ریموت کنترلرها و پاک کردن کدها : 

 :هاتاچ سوئیچ

A  :اصلیی هاجهت ورود به منو . 

B  :جهت ورود به زیر منو ها. 

C  : و ذخیره افزایش پارامترهاجهت . 

D  کاهش پارامترها:  جهت. 

BACK .جهت برگشت به منو قبل  : 

 :ماژول گیرنده

ریموت  92و قابلیت ذخیره سازی تا  MHZ 344و فرکانس  ASKدارای مدوالسیون 
 .و هاپینگ کد با فرمت کد لرنینگ کنترل

 ریموت: معرفیروش 

شتوید  rA)(وارد منتوAدکمته توستط به سیستتم ابتتدا بایتد  معرفی ریموتجهت 

وارد  Cرا انتختاب کنیتدو بتا فشتردن دکمته(Ln)زیر منو   Bسپس با فشردن دکمه 

بترای و  (LA)منتوی ، معرفتی ریمتوت بعنتوان کانتال یتک منو شوید. حال برای زیر

منتوی  ، و برای کانال چهتار (LC)منوی  ، برای کانال سه و (LB)منوی  ، کانال دو

(LD) را توسط دکمهB .پس از انتخاب کانال مورد نظر دکمه انتخاب کنیدC  را فشار

و سونستگمنت بته صتورت بته صتورت چشتمک زن  LEDدهید و منتظر شتوید تتا 

 کانتالبته کتد آن کلیتد ، در بیاید. حال با فشردن دکمه متورد نظتر ریمتوت چرخان 

روی سونستگمنت نمایتان  OHمعرفی میگتردد و درهمتان لحظته عبتارت مربوطه 

 میگردد.

 معرفی کاناهای ریموت:

 جهت بازو بسته کردن درب دولنگه در حالت دولنگه و ریلی.: (A)کانال یک 

 در حالت دولنگه. تک لنگهجهت بازو بسته کردن درب :  (B)دوکانال 

 و یا قفل برقی درب نفر رو. ارکینگپفرمان دادن به رله جهت : (C)سهکانال 
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قفل کردن سیستم در زمان باز بودن دربها .)در زمان جهت : (D)چهارکانال 

 اسباب کشی (.

 پاک کردن ریموت:

شوید  rA)(وارد منو Aجهت پاک کردن همه کدهای ریموت ابتدا باید توسط دکمه 

  Cن دکمته را انتختاب کنیتدو بتا فشترد (Er)زیتر منتو   Bسپس بتا فشتردن دکمته 

 Cبه معنای آیا مطمئن هستید نمایان میگردد. با فشتردن مجتدد کلیتد  ysعبارت 

کلیه ریموتهای موجود در سیستم پاک میگرددو در حین عملیات سونسگمنت به 

 صورت چرخان در می آید.

رر  کتث ر نیگتو و پانیگتو کتث ریمتت  09سیستم قابلیت  خییت ح اتثرک   

 دررد.

 :  برنامه ریزی حرکت جکها

زمان باز شدن و  Bو توسط دکمه  شویدPr(Parameter)ی وارد منوAتوسط دکمه 

را بصتورت مجتزا تنظتیم کنیتد . ) مراحتل و زمان کنتد شتدن بسته شدن هر لنگه 

 آمده است ( . آخرتنظیم به صورت چارت در صفحه 

 میتوان تنظیم کرد. J1,J2و  n1,n2سرعت حرکت کند را توسط منوهای 

 n3,n4اولیه در بسته شدن را)سترعت ستوم ( توستط منوهتای سرعت استارت 

 میتوان تنظیم کرد.

AutoAC) پتتتتتارامتر  بستتتتتته شتتتتتدنخودکاردر صتتتتتورت نیتتتتتاز بتتتتته حالتتتتتت 

Close) درفعال کبا تخصیص عدد بر حسب دهم دقیقه میتوان  را. 

را میتتوان فعتال یتا غیتر  2تتاخیر در بازشتدن درب Od(Open Delay)توسط پارامتر

 ثانیه میباشد. 2که زمان آن ثابت و فعال کرد 

کترد  تنظتیمرا میتوان  1درب  بسته شدنتاخیر در Cd(Close Delay)توسط پارامتر

 ثانیه میباشد. 99تا 2بین که زمان آن 

میتوان حالت تک لنگه را فعال نمتود درایتن صتورت Pd(Pedestrain)توسط پارامتر 

 اص میابد.دکمه دوم روی ریموت کنترل به درب تک لنگه اختص

 1میتوان فشار نهایی پس از بسته شدن روی درب CS(Kick Back)توسط پارامتر 

را تنظیم نمود این مد جهت اطمینتان از بستته شتدن درب در صتورت وجتود قفتل 

 برقی استفاده میگردد.
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میتوان حالت حرکت معکوس پیش از استارت rS (Reverse Stroke)توسط پارامتر 

د. این مد جهت ستهولت در بتاز شتدن قفتل برقتی تعبیته را فعال نمو 1روی درب 

 شده است.

 

نکته: برای ذخیره شدن تغییرات انجام شده در هرر یرک از پارامترهرا    

روی برد را بعنوان تائید  Cبرویم وسپس کلید SAحتما باید روی پارامتر 

بار چشمک میزند  سهSAبرای ذخیره فشار دهیم.در این صورت عبارت 

 .  ارج میشویمو از تنظیمات خ

 

 روش کار:

)در صورت فعال بودن  2و سپس موتور  1ابتدا موتور پس از دریافت فرمان استارت 

)برای درب  a1-(O1و پس از رسیدن به زمان )( شروع به حرکت میکنندOdپارامتر 

فعتال باشتد قبتل از رفتتن بته دور SP (Stop)اگر پارامتر .یک (به دور آهسته میرود

اگر قبتل از بته اتمتام رستیدن زمتان حرکتت دوبتاره وقف میکند. آهسته یک ثانیه ت

باعث  ( nP)در صورت غیر فعال بودن پارامتر فرمان استارت یا تک لنگه اعمال شود

میگردد و فرمتان مجتدد باعتث حرکتت دربهتا در جهتت عکتس متوقف شدن دربها 

 میشود.

بتودن حالتت  در صتورت فعتال( Pauseهنگامی که دربها باز میباشند زمان توقتف )

AC  اگتر شت  آغاز میگردد در این هنگام نمایشگر شروع به شمارش زمان کترده

فعتال  ACمتد اگر جلوی چشم بیاید شمارش متوقف شده و از ابتدا آغاز میگردد. 

Close after CP)اگتتر پتتارامتر . نباشتتد سیستتتم منتظتتر فرمتتان مجتتدد میمانتتد

photo) ن تعیتین شتده در پتارامتر زمتافعال باشد پس از عبور از چشتمی پتس از

(CP) .توسط پارامتر درب به طور خودکار بسته میشود(dP)  میتوان تاخیر عملکترد

در چشم را برای تمیز دادن انستان از اتومبیتل بتا دقتت دهتم ثانیته ، تنظتیم کترد.

توسط ریموت معرفتی شتده باشتد بتا زدن دکمته (D)همین حالت اگر کانال چهار 

با هتیچ فرمتانی درب بستته نمیشتود و نمایشتگر ریموت سیستم قفل میشود و 

. با تحریک مجدد کلیتد و فالشر یکبار چشمک میزندرانمایش میدهد (Lo)عالمت 

و دوبتتاره فالشتتر یکبتتار چشتتمک ریمتتوت )کانتتال چهتتار( سیستتتم از قفتتل در میایتتد

پس از دریافتت فرمتان بترای از مد برای اسباب کشی میتوان استفاده کرد..میزند
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بته  PHر ش  جلوی چشم باشد دربها حرکت نمیکنند و عالمتت بسته شدن اگ

 صورت چشمک زن روی نمایشگر نمایان میگردد.

در هنگام بسته شدن دربها اگر ش  جلوی چشم بیاید دربها متوقتف میگردنتد و 

 ثانیه در جهت عکس شروع به حرکت میکند. 2پس از 

ایش میدهتتد و در را نمتتOP (Open)در هنگتام بتتاز شتتدن نمایشتتگر ابتتتدا عالمتتت 

 CL(Close) .هنگام بسته شدن عالمت 

 نمایان میگردد. CSفشار نهایی در صورت فعال بودن عالمت در لحظه 

نمرای    1در هنگام حرکت دربها چه در باز شدن و چه در بسته شدن زمان درب 

 .داده میشود

نمایشگر ختاموش میشتود و نقطته آن در حالتت چشتمک زن  StandByدر هنگام 

 ند.میما

 برنامه ریزی درب دو لنگه :  

روی حالتتتت  Aجهتتتت ورود بتتته تنظیمتتتات درب دولنگتتته ابتتتتدا توستتتط کلیتتتد 

(Default)df رفته و توسط کلیدB  ،d2  را انتخاب میکنیم. تنظیمات مربوط به درب

 ظاهر میگردد.  Prدولنگه در منوی 

 .میگردد زتنظیمات کارخانه ای با حالت مدار فرمان بهپس از فعال کردن این 

 برنامه ریزی درب ریلی : 

روی حالتتتتت  Aجهتتتتت ورود بتتتته تنظیمتتتتات درب ریلتتتتی ابتتتتتدا توستتتتط کلیتتتتد 

(Default)df رفته و توسط کلیدB  ،1d  را انتخاب میکنیم. تنظیمات مربوط به درب

جهتت درب ریلتی  1ظاهر میگردد. الزم به ذکر است که موتتور  Prریلی در منوی 

د بته صتورت فعتال بتا نبنا به مورد استفاده میتوانیچهااستفاده میگرددو میکروسوئ

پس از  .تنظیم شوند. US(Micro Switch)در آیتم  و یا غیر فعال صفر یا فعال با یک

 فعال کردن این مد تنظیمات کارخانه ای بار میگردد.
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 برنامه ریزی اتوماتیک : 

وارد  Bرفته و بافشتردن کلیتد AS(Automatic Set)روی حالت  Aابتدا توسط کلید 

متتتد تنظتتتیم اتوماتیتتتک میشتتتویم . مراحتتتل کتتتار در فلوچتتتارت تنظیمتتتات آمتتتده 

 ثانیه انجام میشود. 0.1تنظیمات زمان دراین حالت با دقت است.

 

 :(It)تست ورودی ها

د موارد این  Bمیرویم و توسط کلید It(Input Test)روی حالت  Aابتدا توسط کلید 

یتتتتتتتتتتتک هتتتتتتتتتتتر یتتتتتتتتتتتک از ورودیهتتتتتتتتتتتا میشتتتتتتتتتتتویم. پتتتتتتتتتتتس از تحر

(ST,PD,PHOTO,Usw1_Op,Usw1_CL,Usw2_Op,Usw2_CL) دیجیت مربوطه بته

بتا زدن کلیتد  شکل زیر نمتایش میدهتد. نمایش داده میشود. 2آن روی سگمنت 

(A) .روی برد میتوان از این مد خارج شد 

 

 

 :(Jt)تست جکها 

موقعیت خاصی  گاهی اوقات الزم است که هر یک  جکها را به صورت مجزا به

ببریم. معموال برای این کار جکها را خالص میکنند و در موقعیت مورد نظز دوباره 

 Jt(Jack Test)درگیر میکنند. دراین برد میتوان به جای خالص کرد جکها از مد 

وارد این مد میشود  Bمیرویم و با کلید  Jtروی  Aاستفاده کرد . ابتدا توسط کلید 

میباشد را نمایش میدهد حال  1که معرف جک  U1قدار پس از ورود نمایشگر م

 هاباز میشود و پس از رها کردن کلیدبا سرعت تند  1، درب  Cبا فشردن کلید 

بسته میشود و با رها کردن کلید  1درب  Dمتوقف میشود و با فشردن کلید 

نمایش داده میشود و همین  U2روی برد مقدار (B)متوقف میگردد.با زدن کلید 
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روی برد میتوان از این مد خارج  (A)انجام میشود. با زدن کلید  2ل برای درب اعما

 شد.

 :عملکرد رله پارکینگ

صفر  PAریموت میتوان رله پارکینگ را تحریک کرد. اگر پارامتر  Cبا لرن کردن کانال 

ثانیه تحریک شده و قطع  2.0( رله به مدت  Cباشد با هربار زدن ریموت )کانال 

 PAاین حالت برای باز کردن درب عابر رو استفاده میگردد. اگر پارامتر  میگردد، از

از پس غیر از صفر بود بعنوان مدت زمان )برحسب دقیقه( وصل رله پارکینگ 

بسته شدن کامل درب میباشد.یعنی با باز شدن دربها این رله تحریک و پس از 

 رله قطع میگردد. ،PAبسته شدن دربها و گذشت زمان تعیین شده توسط پارامتر 

قفل برقی برای قفل های فعال باشد از رله پارکینگ بعنوان  LPاگر پارامتر 

یا با بازشدن  LPبا تعیین زمان برحسب ثانیه به پارامتر .کولونی استفاده کرد

 پس از اتمام زمان قفل غیر فعال میگردد.خروجی قفل فعال شده و ، درب بسته 

اری برد جدا خودداری نموده و با شرکت تماس در صورت بروز هر مشکل از دستک

 بگیرید در غیر اینصورت برد از گارانتی خارج میگردد.
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 AC-MS1تنظیمات درب دو لنگه برد 
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 AC-MS1تگظیما  درب دو رگگه ب د 

 ماکزیمم میگیمم وراث تتضیحا  ناررمت 
مقثرر 
 روریه 

 ررپگمایی 

O1  15 99 0 ثانیه 1زمان باز شثن درب   

O2  15 99 0 ثانیه 2زمان باز شثن درب   

C1  15 99 0 ثانیه 1زمان بسته شثن درب   

C2  15 99 0 ثانیه 2زمان بسته شثن درب   

a1  ثانیه آی  10ب ری م ال  5 99 0 ثانیه 1زمان دور آپسته در باز شثن درب 

a2  ثانیه آی  10ب ری م ال  5 99 0 ثانیه 2زمان دور آپسته در باز شثن درب 

b1  ثانیه آی  10ب ری م ال  5 99 0 ثانیه 1زمان دور آپسته در بسته شثن درب 

b2  ثانیه آی  10ب ری م ال  5 99 0 ثانیه 2زمان دور آپسته در بسته شثن درب 

t 1 
شثن درب  باززمان رستار  با دور آپسته در 

1 
 0 99 0 ثانیه

 

t 2  0 99 0 ثانیه 2شثن درب باززمان رستار  با دور آپسته در 
 

c1 
زمان رستار  با دور آپسته در بسته شثن 

 1درب 
 ثانیه رول 5ب ری م ال  0 99 0 ثانیه

c2 
زمان رستار  با دور آپسته در بسته شثن 

 2درب 
 ثانیه رول 5ب ری م ال  0 99 0 ثانیه

n1  2 6 1 عثد 1تگظیم دور آپسته درب 
با رفزریش رین ناررمت  دور کاپش 

 میابث 

n2  2 6 1 عثد 2تگظیم دور آپسته درب 
با رفزریش رین ناررمت  دور کاپش 

 میابث 

n3  2 6 1 عثد 1تگظیم دور آپسته رستار   درب 
با رفزریش رین ناررمت  دور کاپش 

 میابث 

n4  2 6 1 عثد 2تگظیم دور آپسته رستار   درب 
با رفزریش رین ناررمت  دور کاپش 

 میابث 

SP فعال     غی  فعال -  -  فعال/غی فعال تتقف قبل رز دور آپستهEn:      غی فعالdi: 

AC رگ  صف  باشث غی  فعال رس  2.0 9.9 0  دقیقه بسته شثن یتدکار  

CP غی  فعال رس رگ  صف  باشث  10 30 0 ثانیه زمان بسته شثن یتدکار نس رز عبتر رز چشم 

dP  6 40 0 دپم ثانیه تایی  عملک د چشمی ب ری عاب   

Od  2 30 0 ثانیه 2تایی  در باز شثن درب     

Cd  3 99 0 ثانیه 1تایی  در بسته شثن درب   

Pd فعال     غی  فعال -   - فعال/غی فعال درب تک رگگهEn:      غی فعالdi: 

Pt 
 کس  میگ ددزمانی که رز کل زمان باز شثن 

 ب ری عاب  نیادح)تک تگگه( 
 0 99 0 ثانیه

 00درجه  90به جای  1م ال درب 
 درجه باز شتد 

US 0 2 0 عثد فعال وغی  فعال ک دن و مگطق میک وستئیچ 
 غی فعال0= 
 بازن مال 1= 

 بسته ن مال 2=   

CS فعال     غی  فعال -  -  فعال/غی فعال فشار نهایی در بسته شثنEn:      غی فعالdi: 

St 1.5 5 1 دپم ثانیه زمان فشار نهایی در بسته شثن   

bL 0 2.0 0 دپم ثانیه زمان نس زدن درب پا نس رز بسته شثن 
 

rS فعال     غی  فعال -  -  فعال/غی فعال ا ک  معکتس در باز شثن ب ری قفل ب قیEn:      غی فعالdi: 

nP فعال     فعال -  -  فعال/غی فعال قطع ف مان تتقف در باز شثنEn:      غی فعالdi: 

FL   رنتخاب نتع فالش 
 فعال 1 0 فعال/غی فعال

فعال: چشمک زن  غی  فعال: 
 ثاب 

PA 0 9.9 0 دقیقه رره نارکیگو تگظیم زمان وصل 
رگ  صف  باشث ب ری درب عاب  رستفادح 
میگ دد. بزرگت  رز صف  زمان چ رغ 

 نارکیگو میباشث. 

LP رگ  صف  باشث غی  فعال رس  0 60 0 ثانیه رنتخاب رره نارکیگو بعگترن قفل ب قی 

tC 
کانال )ف مان مجزر ب ری باز و  2رنتخاب اار  

 غی  فعال - - فعال/غی فعال بسته شثن جکها(

ریمت            Aیا کانال   STباز شثن: ورودی 
  Bیا کانالPDبسته شثن: ورودی 

 ریمت 

PC  فعال - - فعال/غی فعال غی  فعال ک دن تس  روریه چشمهافعال و  

Co رنتخاب نتع ف مان بستن شثن 
 1 1 0 عثد

 = بسته شثن با چشمی و تایم 0

= بسته شثن با ریمت  ، چشم ،  1
 ایمت

BP  ور  رسفادح میشتد 22ب ری فالش   غی  فعال - - فعال/غی فعال رنتخاب رره نارکیگو بعگترن فالش 

LE  باز شثن قفل ب قی تتسط کانالD 0 1 0 فعال/غی فعال 
با فعال ک دن رین ناررمت   و ر ن ریمت  

 .، قفل ب قی باز میشتد  Dدر کانال 

SA خیی ح پمه ناررمت پا           
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 AC-MS1تنظیمات درب تک لنگه برد 

 ماکزیمم میگیمم وراث تتضیحا  ت ناررم
مقثرر 
 روریه 

 ررپگمایی 

O1  15 99 0 ثانیه 1زمان باز شثن درب   

C1  15 99 0 ثانیه 1زمان بسته شثن درب   

a1 ثانیه آی  10ب ری م ال  5 99 0 ثانیه 1مان دور آپسته در باز شثن درب ز 

b1 
زمان دور آپسته در بسته شثن درب 

1 
 ثانیه آی  10ب ری م ال  5 99 0 ثانیه

t 1 
 باززمان رستار  با دور آپسته در 

 1شثن درب 
 0 99 0 ثانیه

 

c1 
زمان رستار  با دور آپسته در بسته 

 1شثن درب 
 ثانیه رول 5ب ری م ال  0 99 0 ثانیه

n1  2 6 1 عثد 1تگظیم دور آپسته درب 
با رفزریش رین ناررمت  دور 

 کاپش میابث 

n3  2 6 1 عثد 1تگظیم دور آپسته رستار   درب 
با رفزریش رین ناررمت  دور 

 کاپش میابث 

SP فعال/غی فعال تتقف قبل رز دور آپسته     
غی  
 فعال

  

AC 9.9 2.0  0  دقیقه بسته شثن یتدکار 
رگ  صف  باشث غی  فعال 
  رس 

CP 
زمان بسته شثن یتدکار نس رز عبتر 

 رز چشم
 10 30 0 ثانیه

رگ  صف  باشث غی  فعال 
 رس 

dP  6 4 0 دپم ثانیه تایی  عملک د چشمی ب ری عاب   

US 
فعال وغی  فعال ک دن و مگطق 

 میک وستئیچ
 0 2 0 عثد

 غی فعال0=
   ن مال بسته1 = 
 ن مال باز2=

CS فعال/غی فعال فشار نهایی در بسته شثن     
غی  
 فعال

 :diغی فعال      :Enفعال   

St 1.5 5 1 دپم ثانیه زمان فشار نهایی در بسته شثن   

bL 
زمان نس زدن درب پا نس رز بسته 

 شثن
 0 2.0 0 دپم ثانیه

 

rS 
ا ک  معکتس در باز شثن ب ری قفل 

 ب قی
     فعال/غی فعال

غی  
 فعال

 :diغی فعال      :Enفعال   

nP فعال    فعال     فعال/غی فعال قطع ف مان تتقف در باز شثنEn:      غی فعالdi: 

FL   رنتخاب نتع فالش 
 فعال 1 0 فعال/غی فعال

فعال: چشمک زن  غی  
 فعال: ثاب 

PA 0 9.9 0 دقیقه رره نارکیگو تگظیم زمان وصل 

درب عاب  رگ  صف  باشث ب ری 

رستفادح میگ دد. بزرگت  رز 
صف  زمان چ رغ نارکیگو 

 میباشث. 

LP رنتخاب رره نارکیگو بعگترن قفل ب قی 
 0 60 0 ثانیه

رگ  صف  باشث غی  فعال 
 رس 

tC 
کانال )ف مان مجزر  2رنتخاب اار  

   فعال/غی فعال ب ری باز و بسته شثن جکها(
غی  
 فعال

ل یا کانا  STباز شثن: ورودی 
A  :ریمت           بسته شثن

 ریمت   Bیا کانالPDورودی 

PC 
فعال و غی  فعال ک دن تس  روریه 

  فعال   فعال/غی فعال چشمها

Co رنتخاب نتع ف مان بستن شثن 

 1 1 0 عثد

= بسته شثن با چشمی و  0
 تایم

= بسته شثن با ریمت  ،  1

 ایمتچشم ، 

BP  رنتخاب رره نارکیگو بعگترن فالش 
 - - فعال/غی فعال

غی  
 فعال

ور   22ب ری فالش  
 رسفادح میشتد

LE  باز شثن قفل ب قی تتسط کانالD 0 1 0 فعال/غی فعال 
با فعال ک دن رین ناررمت   

  Dو ر ن ریمت  در کانال 
 .، قفل ب قی باز میشتد

SA خیی ح پمه ناررمت پا           
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