راهنمای نصب و راه انذازی
Smart Switch
(ػٛئیچ اِىتش٘ٚیىی لبثُ وٙتشَ اص ؼشیك ثّٛتٛث)
لطفاً قبل استفاده از دستگاه ،محتویات این راهنما را به دقت مطالعه فرمائیذ
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راهنمای کامل ( Smart Switchنسخه بلوتوث)
معرفی Smart Switch
أشٚص ٜتصٛس فشدی ثذ ٖٚتّفٗ ٕٞشأ ٜحبَ ث٘ ٝظش ٔی سػذ  ٚتّفٗ ٕٞشا ٜث ٝػٛٙاٖ ٕٞشا ٜسٚصا٘ٔ ٝب ،ػال ٜٚثش ٔىبِٕبت،
وبسثشدٞبی خبصی ٘یض ٔی تٛا٘ذ داؿت ٝثبؿذ .اص رّٕ ٝایٗ وبسثشدٞب ٔیتٛاٖ ث ٝاػتفبد ٜاص تّفٗ ٕٞشا ٜث ٝػٛٙاٖ وٙتشَ
وٙٙذِٛ ٜاصْ اِىتش٘ٚیىی اؿبس ٜوشد.
( Smart Switchػٛئیچ ٛٞؿٕٙذ) ،ػٛئیچ اِىتش٘ٚیىی لبثُ وٙتشَ ثٛػیّ ٝتّفٗ ٕٞشاٛٞ ٜؿٕٙذ اػت و ٝدس ٘ؼخٝ
 Bluetoothاص ؼشیك ثّٛتٛث تّفٗ ٕٞشأ ٜیتٛا٘ذ وّیِٛ ٝاصْ اِىتش٘ٚیىی سا وٙتشَ ٕ٘بیذ .ثشای استجبغ ٔب ثیٗ تّفٗ
ٕٞشا ٚ ٜدػتٍب ٜػٛئیچ ٛٞؿٕٙذ یىی اص ٔٙبػت تشیٗ ٌضیٞ ٝٙب اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ثّٛتٛث ٔیثبؿذ؛ صیشا ایٗ فٙبٚسی
تمشیجب دس تٕبْ تّفٗ ٞبی ٕٞشاٚ ٜرٛد داسد  ٚأىبٖ ایزبد استجبغ أٗ  ٚثذ ٖٚدسدػش ثیػیٓ سا ٔیؼش ٔیػبصد .ػیؼتٓ
ٞبی ٔتذا َٚسادیٛیی أٙیت پبییٙی داس٘ذ  ٚأىبٖ ؿٛٙد  ٚتـخیص دادٞ ٜب دس آٟ٘ب ٚرٛد داسدِٚ .ی رات فٙبٚسی ثّٛتٛث
اص پشؽ فشوب٘ؼی دس وٙبس سٔض ٌزاسی پیـشفت ٝاػتفبدٔ ٜیٕ٘بیذ وٕٞ ٝیٗ أش ثبػج أٙیت فٛق اِؼبد ٚ ٜغیش لبثُ ٘فٛر
ثٛدٖ آٖ ٔیؿٛد .اص ٔضایبی دیٍش فٙبٚسی ثّٛتٛث ٔیتٛاٖ ث ٝسایٍبٖ ثٛدٖ اػتفبد ٜاص آٖ  ٚػّٕىشد ٔؼتمُ  ٚثذ٘ ٖٚیبص
ث ٝصیشػبخت ؿجىٝای (٘ظیش ؿجى GSM ٝیب  )WiFiاؿبس ٜوشد.
اص رّٕ ٝوبسثشدٞبی ایٗ ٔحص َٛاػتفبد ٜث ٝػٛٙاٖ دس ثبصوٗ ٔٙضَ  ٚپبسٌیٔ ًٙیثبؿذ .ثشای ٔ ٕٝٞب اتفبق افتبد ٜاػت
و ٝوّیذ ٔٙضَ سا فشأٛؽ وٙیٓ ٛٔ ٚلغ ثشٌـت ث ٝخب٘ ٝثٔ ٝـىُ ثخٛسیِٓٚ .ی تّفٗٞبی ٕٞشا ٜچیضی ٘یؼتٙذ و ٝثٝ
ایٗ ساحتی فشأٛؽ ؿ٘ٛذ .ػٛئیچ ٛٞؿٕٙذ ایٗ أىبٖ سا ث ٝؿٕب ٔی دٞذ و ٝثذ٘ ٖٚیبص ث ٝوّیذ  ٚثب حذاوخش أٙیت دسة
ٔٙضَ یب ٔحُ ٔٛسد ٘ظش خٛد سا ثبص ٔ ٚذیشیت ٕ٘بییذ .أىبٖ تؼشیف وبسثشٞبی ٔختّف ثب سٔضٞبی ػجٛس ٔتفبٚت ٘یض ٚرٛد
داسد  ٚث ٝربی تٟی ٝوّیذ ثشای ٞش ٘فش وبفی اػت ث ٝتؼذاد ٘فشات وبسثش رذیذ دس ػیؼتٓ تؼشیف ؿٛد.
اص رّٕٚ ٝیظٌی ٞبی ایٗ ٔحصٔ َٛی تٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صیش اؿبسٕٛ٘ ٜد:
 خشٚری سِ ٝای ثشای سٚؿٗ ،خبٔٛؽ وشدٖ ِٛاصْ اِىتش٘ٚیىی ٔ ٚىب٘یىی
 أىبٖ تؼشیف چٙذ وبسثش ثب ٘بْ وبسثشی  ٚسٔض ػجٛس ٔتفبٚت
 أىبٖ ٔـبٞذٌ ٜضاسؽ اتصبالت اخیش تٛػػ ٔذیش
 أىبٖ تغییش تٙظیٕبت اص ؼشیك ٘شْ افضاس
 أٙیت ثبال  ٚغیش لبثُ ٞه ثٛدٖ
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 ثٕٞ ٝشا٘ ٜشْ افضاس آ٘ذسٚیذ
٘مؽ ٝلٛت ٘ Smart Switchؼجت ثٔ ٝحصٛالت ٔـبث ٝداخّی  ٚخبسری ،أٙیت فٛق اِؼبد ٜلٛی  ٚسٔضٌزاسی دادٞ ٜب
ٔی ثبؿذ و ٝػٕالً أىبٖ ٞش ٌٞ ٝ٘ٛه  ٚتـخیص وّٕ ٝػجٛس سا غیش ٕٔىٗ ٔی ػبصدٞ .ش وذاْ اص وبسثشٞب ٘یض داسای
وّٕ ٝػجٛس رذاٌب٘ٔ ٝیثبؿٙذ ٔ ٚیتٛا٘ٙذ اص ؼشیك ٘شْ افضاس تّفٗ ٕٞشا٘ ٜؼجت ث ٝتغییش آٖ الذاْ ٕ٘بیٙذ .وبسثش admin
٘یض دس ػیؼتٓ تؼشیف ؿذ ٜاػت ؤ ٝیتٛا٘ذ ٚظبیف صیش سا اص ؼشیك ٘شْ افضاس ا٘زبْ دٞذ:
 تؼشیف وبسثش رذیذ
 حزف وبسثشٞب
 أىبٖ ٔـبٞذ ٜاتصبَ اخیش وبسثشٞب
اص ٔضایبی دیٍش ایٗ ػیؼتٓ ٔیتٛاٖ ث ٝأىبٖ وٙتشَ ٚسٚد  ٚخشٚد افشاد  ٚایزبد ِیؼت تشددٞب اؿبس ٜوشد و ٝآ٘شا ثٝ
ٌضیٙٔ ٝٙبػت  ٚاسصاٖ لیٕت ثشای ربیٍضیٗ ؿذٖ ثب ػیؼتٓ ٞبی

وٙتشَ تشدد وبستی  ٚاحش اٍ٘ـتی تجذیُ ٔیوٙذ.

حبِت ػّٕىشد خشٚری دػتٍب( ٜصٔبٖ داس یب سٚؿٗ ،خبٔٛؽ) اص ؼشیك ٘شْ افضاس لبثُ وٙتشَ ٔیثبؿذ و ٝأىبٖ اػتفبد ٜاص
دػتٍب ٜثشای ا٘ٛاع وبسثشدٞب سا ٕٔىٗ ٔیػبصد .ث ٝؼٛس ٔخبَ ثشای اػتفبد ٜاص دػتٍب ٜث ٝػٛٙاٖ دسثبصوٗ ،خشٚری سٚی
حبِت صٔبٖ داس ثب تبخیش وٛتب( ٜحذٚد یه حب٘ی )ٝتٙظیٓ ٔیؿٛد ٚ .یب ثشای وٙتشَ یه الٔپ ثب دػتٍب ، ٜخشٚری س ٚحبِت
سٚؿٗ،خبٔٛؽ تٙظیٓ ٔیؿٛد.
ؼشاحی  Smart Switchث ٝصٛستی ا٘زبْ ٌشفت ٝو ٝثشای ٘صت  ٚسا ٜا٘ذاصی آٖ٘ ،یبصی ثٔ ٝتخصص ٘جبؿذ .دس حبَ
حبظش ٘شْ افضاس تّفٗ ٕٞشا ٜثشای پّتفشْ  Androidثش٘بٔٛ٘ ٝیؼی  ٚآٔبد ٜؿذ ٜاػت  ٚلبثّیت ارشا دس ٘ؼخٞ ٝبی
ا٘ذسٚیذ  3.2ث ٝثبال سا داسد.
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نحوه نصب : Smart Switch
 -1دػتٍب Smart Switch ٜسا دس ٔحُ ٔٙبػجی ٘صت ٔی وٙیٓ.
* ثٟتشیٗ ٔىبٖ ثشای ٘صت دػتٍبٔ ،ٜحّی ٔؼمف ٘ ٚضدیىی ٚػیّٛٔ ٝسد وٙتشَ ٔی ثبؿذ.
* اص ٘صت دػتٍب ٜدس ٔىبٖ ٞبیی و ٝاحتٕبَ ٚسٚد آة،سؼٛثت ٚ...ٚرٛد داسد،خٛدداسی ؿٛد.
* دػتٍب ٜسا دس ٘ضدیىی ٔیذاٖ ٞبی ٔغٙبؼیؼی ؿذیذ ٘صت ٘ىٙیذ.
 -3یه ٔٙجغ تغزیِٚ 13 ٝت سا دس ٘ضدیىی دػتٍب ٜثشای تغزی ٝفشأ ٓٞی ٕ٘بییٓ.
* تغزی ٝدػتٍب ٜثٟتش اػت اص ربیی وـیذ ٜؿٛد وٕٛٞ ٝاس ٜرشیبٖ ثشق دس آٖ ٚرٛد داؿت ٝثبؿذ.
* تشریحبً اص آداپتٛس دیٛاسی ٔشغٛة ِٚ 13ت  1آٔپش  ٚیب تغزی ٝآیف ٖٛدسثبصوٗ اػتفبد ٜؿٛد.
 -2او ٖٛٙػیٓ وـی دػتٍب ٜسا ٔؽبثك سإٙٞبی صیش ا٘زبْ ٔی دٞیٓ:
ٕٞبٖ ؼٛس و ٝدس ؿىُ ٔـبٞذٔ ٜی ؿٛد ،دػتٍب ٜداسای یه تشٔیٙبَ  5پیٗ ٔی ثبؿذ و ٝثب ؿٕبسٞ ٜبی یه تب پٙذ
ٔـخص ؿذ ٜا٘ذ  ٚثـشح صیش ٔی ثبؿٙذ:

ؿٕبس ٜیهٚ :سٚدی ٔٙجغ تغزیِٚ +13( ٝت)
ؿٕبس ٜدٚ :ٚسٚدی ٔٙجغ تغزی)GND( ٝ
ؿٕبس ٜػ )Normally Open( NO :ٝپبی ٝسِ ٝو ٝدس حبِت ػبدی لؽغ ٔی ثبؿذ.
ؿٕبس ٜچٟبس  : POLتشٔیٙبَ ٔـتشن سِ ٝاػت.
ؿٕبس ٜپٙذ )Normally Close( NC :پبی ٝسِ ٝو ٝدس حبِت ػبدی ث ٝپبیٔ ٝـتشن(ٚ )Polصُ ٔی ثبؿذ.

 www.digitronic.irکارگروه تخصصی دیجیترونیک

سوئیچ هوشمنذ بلوتوث

ثشای ٚصُ وشدٖ ثش سٚی دس ثبص وٗ

ثشای ٚصُ وشدٖ ثٚ ٝػیّ ٝثشلی ٔخُ الٔپ
 -4پغ اص ٚصُ ٔٙجغ تغزی ،ٝثبیؼتی چشاؽ ٞبی ػجض  ٚلشٔض داخُ دػتٍب ٜسٚؿٗ ؿ٘ٛذ و ٝچشاؽ لشٔض چٕـه صٖ ثٝ
ٔؼٙبی صحت ػّٕىشد دػتٍب ٜثٛد ٚ ٜچشاؽ ػجض ٘یض صحت ِٚتبط ٚسٚدی دػتٍب ٜسا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.
نحوه نصب و استفاده از برنامه بر روی تلفن همراه آنذرویذ:
-1اثتذا ثش٘بٔ ٝسا اص ػبیت ؿشوت ( )www.digitronic.irتٟیٔ ٝیوٙیٓ.
٘ -3شْ افضاس سا ث ٝتّفٗ ٕٞشاٙٔ ٜتمُ وشد ٚ ٜآ٘شا ٘صت  ٚارشا ٔیوٙیٓ.
٘ -2بْ وبسثشی  ٚسٔض ػجٛس خٛد سا ٚاسد ٔیوٙیٓ.
* ثؽٛس پیـفشض ٘بْ وبسثشی  ٚ adminسٔض ػجٛس ٔ 1234ی ثبؿذ.
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*٘شْ افضاس ٘ؼجت ث ٝحشٚف ثضسي  ٚوٛچه حؼبع ٔی ثبؿذ.
* حتٕبً پغ اص اِٚیٗ ٚسٚد ،سٔض ػجٛس وبسثش  adminسا تغییش دٞیذ.

ٌ -4ضیٚ" ٝٙسٚد" سا ا٘تخبة ٔی وٙیٓ ،چ ٖٛثشای اِٚیٗ ثبس ٚاسد ثش٘بٔٔ ٝیؿٛیٓ٘ ،شْ افضاس ؿشٚع ث ٝرؼتزٛی دػتٍبٜ
ٞبی اؼشف ٔی ٕ٘بیذ ؤ ٝب  Switchسا ا٘تخبة ٔی وٙیٓ ٕٞچٙیٗ ٘یبص اػت دس اتصبَ ا َٚثّٛتٛث Smart switch
ثب ثّٛتٛث ٔٛثبیُ رفت ؿٛد و ٝسٔضرفت ؿذٖ ٘یض ٔ 1234یجبؿذ.
٘ىت:ٝ
*٘بْ دػتٍب ٜثؽٛس پیـفشض ٔ Switchی ثبؿذ.
*دس ثخؾ تٙظیٕبت دػتٍبٔ ٜی تٛاٖ ٘بْ دػتٍب ٚ ٜسٔضرفت ؿذٖ سا تغییش داد.
-4پغ اص ا٘تخبة دػتٍب ٜدس صٛست صحت ٘بْ وبسثشی  ٚسٔض ػجٛس ٚاسد ٔٛٙی اصّی ٘شْ افضاس ٔیؿٛیٓ.
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-5او ٖٛٙثب تٛر ٝثٌ ٝضیٞ ٝٙبی ٔٛٙی ثش٘بٔ ،ٝػّٕىشد ٔٛسد ٘ظش سا ا٘تخبة ٔیوٙیٓ.

راهنمای منوی اصلی
ٌ -1ضی" ٝٙػٛئیچ" :
ثب ا٘تخبة ایٗ ٌضی ٝٙػّٕىشد خشٚری دػتٍبٔ ٜتٙبػت ثب حبِت تٙظیٓ ؿذ ٜخشٚری وٙتشَ ٔیؿٛد .دس صٛستی وٝ
خشٚری سٚی حبِت سٚؿٗ ،خبٔٛؽ تٙظیٓ ؿذ ٜثبؿذ ،ثب ٞش ا٘تخبة ایٗ ٌضی ٝٙخشٚری تغییش حبِت ٔیدٞذٔ .خال اٌش
خشٚری لجُ ا٘تخبة ایٗ ٌضی ٝٙلؽغ ثبؿذ ،ثب ا٘تخبة ایٗ ٌضیٚ ٝٙصُ خٛاٞذ ؿذ .دس حبِت صٔبٖ داس ٘یض ثب ٞش ثبس ا٘تخبة
ایٗ ٌضی ،ٝٙخشٚری ثٔ ٝذت اص لجُ تٙظیٓ ؿذ ٜث ٝحبِت ٚصُ تغییش ٚظؼیت ٔی دٞذ  ٚپغ اص ٌزؿت ایٗ صٔبٖ دٚثبسٜ
لؽغ ٔیؿٛد.

ٌ-3ضی" ٝٙتغییش سٔض ػجٛس":
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ثب ا٘تخبة ایٗ ٌضیٚ ٝٙاسد صفح ٝتغییش سٔض ػجٛس ٔیؿٛیٓ.دس ایٗ صفحٞ ٝش وبسثش ٔیتٛا٘ذ ٘ؼجت ث ٝتغییش سٔض ػجٛس خٛد
الذاْ ٕ٘بیذ .سٔض رذیذ سا دس ثخؾ ٞبی ٔٛسد ٘ظش ٚاسد وشدٌ ٚ ٜضی" ٝٙتبییذ" سا ا٘تخبة ٔیوٙیٓ .ؼ َٛسٔض ػجٛس ثبیؼتی
حذالُ  ٚ 4حذاوخش  11وبساوتش ثبؿذ.

ٌ-2ضی" ٝٙافضٚدٖ وبسثش":
ایٗ ٌضی ٝٙثشای تؼشیف وبسثش رذیذ ث ٝدػتٍبٔ ٜی ثبؿذ .ثِ ٝحبؾ أٙیتی تٛصیٔ ٝی ؿٛد فمػ یه ٘فش اص وبسثش ٔذیش
اػتفبد ٜوٙذ  ٚثشای ػبیش افشاد وبسثش رذیذ تؼشیف ؿٛد .ثب ا٘تخبة ایٗ ٌضیٚ ٝٙاسد صفح ٝافضٚدٖ وبسثش ٔیؿٛیٓ .دس
ثخؾ ٘بْ وبسثش رذیذ٘ ،بْ وبسثش ٔٛسد ٘ظش سا ثصٛست التیٗ ٚاسد ٔیوٙیٓ.ؼ٘ َٛبْ وبسثشی حذالُ  ٚ 4حذاوخش 11
وبساوتش ٔی ثبؿذ .ػپغ دس ثخؾ سٔض ػجٛس ؛سٔض ػجٛس دِخٛا ٜسا ٚاسد ٔی وٙیٓ .ؼ َٛسٔض ػجٛس ٘یض حذالُ  ٚ 4حذاوخش
 11وبساوتش ٔی ثبؿذ .سٔض ػجٛس ٚاسد ؿذ ٜسا ػیٙبً دس ثخؾ تىشاس سٔض ػجٛس ٚاسد ٔی وٙیٓ .پغ اص ا٘زبْ ٔشاحُ فٛق،
ٌضی" ٝٙتبییذ" سا ا٘تخبة ٔی وٙیٓ.دس صٛست ٚرٛد حبفظ ٝخبِی دس دػتٍب ،ٜپیغبْ تبییذ ػّٕیبت ٕ٘بیؾ داد ٜخٛاٞذ ؿذ.
ِیؼت وبسثشٞبی اص لجُ تؼشیف ؿذ ٜدس ثخؾ حزف وبسثش لبثُ ٔـبٞذٔ ٜیثبؿذ.

ٌ -4ضی"ٝٙخزف وبسثش":
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ثب ا٘تخبة ایٗ ٌضیٚ ٝٙاسد صفح ٝحزف وبسثش ٔی ؿٛیٓ.ایٗ ٌضی ٝٙثشای حزف وبسثش اص دػتٍب ٜثٛد ٚ ٜفمػ تٛػػ ٔذیش
لبثُ ارشا ٔی ثبؿذ.دس ایٗ صفح ٝاص ِیؼت وـٛیی٘ ،بْ وبسثش ٔٛسد ٘ظش سا ا٘تخبة وشدٌ ٚ ٜضی" ٝٙتبییذ" سا ثشای خزف
وبسثش ٔـخص ؿذ ٜا٘تخبة ٔیوٙیٓ.

ٌ -5ضی"ٝٙتٙظیٕبت":
ایٗ ثخؾ تٙظیٕبت ثش٘بٔ ٚ ٝدػتٍب ٜسا ؿبُٔ ٔی ؿٛد.
"تٙظیٓ ػبػت دػتٍب"ٜ
تبسیخ  ٚػبػت دػتٍب ٜسا اص سٚی تّفٗ ٕٞشا ٜثشٚصسػب٘ی ٔیوٙذ .ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝػبػت دػتٍب ٜتٛػػ ثبؼشی داخّی
فؼبَ ٔی ثبؿذ،دسصٛست اتٕبْ ثبؼشی دػتٍب ٜتٙظیٕبت ػبػت  ٚتبسیخ اص دػت ٔی سٚد.دس ایٗ ٔٛالغ ٘ؼجت ث ٝتؼٛیط
ثبؼشی دػتٍب ٜالذاْ ٕ٘ٛد ٚ ٜاص ؼشیك ایٗ ٌضی ٝٙػبػت  ٚتبسیخ دػتٍب ٜسا ثشٚصسػب٘ی ٕ٘بییذ.
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"رخیش ٜسٔض ػجٛس"
ایٗ ٌضی ٝٙثشای یبدآٚسی سٔض ػجٛس دس اتصبالت آیٙذٔ ٜی ثبؿذ.ثب فؼبَ وشدٖ ایٗ ٌضی ٝٙپغ اص اِٚیٗ ٚسٚد ٔٛفمیت آٔیض،
سٔض ػجٛس ثش سٚی ٘شْ افضاس رخیش ٜؿذ ٚ ٜدس ٔشارؼبت ثؼذی دیٍش ٘یبصی ثٚ ٝاسد وشدٖ دٚثبس ٜآٖ ٕ٘یثبؿذ.
"ٚسٚد خٛدوبس"
ثب فؼبَ وشدٖ ایٗ ٌضی ٚ ٝٙپغ اص یه ٚسٚد ٔٛفمیت آٔیض ،ثب ثبص ؿذٖ ٘شْ افضاس دس دفؼبت ثؼذی ،ثش٘بٔ ٝثصٛست خٛدوبس
الذاْ ث ٝاستجبغ ثب دػتٍبٕٛ٘ ٜد ٚ ٜدس صٛست تبییذ ٚاسد ٔٛٙی اصّی ٘شْ افضاس ٔی ؿٛد.ایٗ ٌضی ٝٙثشای اتصبَ آػبٖ ثٝ
دػتٍب ٜثذٕ٘ ٖٚبیؾ صفحٚ ٝسٚد ٔیثبؿذ.
"٘بْ دػتٍب"ٜ
ایٗ ٌضی٘ ٝٙبْ ثّٛتٛث دػتٍب ٜسا ٔـخص ٔیٕ٘بیذ و ٝثؽٛس پیـفشض ٔ Switchیثبؿذ٘.بْ دػتٍبٕٞ ٜبٖ ٘بٔی اػت
و ٝدس ػّٕیبت رؼتزٛی دػتٍبٞ ٜبی ثّٛتٛث ٔـبٞذ ٜؿذ ٚ ٜدس صفحٚ ٝسٚد ٘یشا٘تخبة ٔیؿٛد  .دسصٛستی و ٝاص
چٙذیٗ  Smart Switchثب  ٓٞاػتفبدٔ ٜیوٙیذ ،تٛصیٔ ٝی ؿٛد رٟت رٌّٛیشی اص ا٘تخبة اؿتجب٘ ،ٜبْ ٞبی ٔتفبٚتی
ثشای ٞش دػتٍب ٜا٘تخبة ؿٛد.
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"سٔض رفت ؿذٖ دػتٍب"ٜ
ایٗ سٔض ثشای ػّٕیبت رفت ؿذٖ تّفٗ ٕٞشا ٜثب دػتٍبٔ ٜی ثبؿذ و ٝتٟٙب دس اِٚیٗ اتصبَ ٘یبص ٔی ثبؿذ .سٔض ثؽٛس
پیـفشض ٔ 1324یثبؿذ.
"تؼییٗ حبت وبسی خشٚری"
ایٗ ٌضی٘ ٝٙح ٜٛػّٕىشد خشٚری دػتٍب ٜسا تٙظیٓ ٔیوٙذ و ٝثصٛست یه ػذد اص  1تب ٔ 351یثبؿذ .اٌش ایٗ ػذد سٚی
صفش تٙظیٓ ؿٛد خشٚری دس حبِت سٚؿٗ،خبٔٛؽ ػُٕ خٛاٞذ وشد  ٚاٌش ػذد ثضسٌتش اص صفش ثبؿذ ثصٛست صٔبٖ داس ٚ
ثشاثش ػذد تٙظیٓ ؿذ(ٜدس ٚاحذ حب٘ی )ٝػُٕ خٛاٞذ ٕ٘ٛد.

"ٌضاسؽ"
ایٗ ٌضی ٝٙثشای ٌضاسؽ آخشیٗ اتصبالت ث ٝدػتٍب ٜثب روش ٘بْ وبسثشی  ٚصٔبٖ دلیك ٔی ثبؿذ .اٌش وبسثش ٔذیش ایٗ ٌضیٝٙ
سا ا٘تخبة ٕ٘بیذِ ،یؼتی اص اتصالت وّی ٝوبسثشٞب ٕ٘بیؾ دادٔ ٜی ؿٛدِٚ .ی ثشای وبسثشٞبی ػبدی ایٗ ٌضاسؽ ٔحذٚد ثٝ
ٕ٘بیؾ اتصبالت خٛد وبسثش ٔی ؿٛد.

"سإٙٞب"
ایٗ ٌضی٘ ٝٙیض سإٙٞبی وبُٔ اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس ٔیثبؿذ.
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سواالت متذاول و نحوه عیب یابی دستگاه:
-1ثب ٚرٛد ٔتصُ ثٛدٖ ػیٓ ٔٙجغ تغزی ،ٝدػتٍب ٜسٚؿٗ ٕ٘یؿٛد.
دٚثبس ٜاتصبالت سا ثشسػی وشد ٚ ٜحتٕبً اص ٚرٛد رشیبٖ ثشق دس ٔحُ  ٚدػتٍبٔ ٜؽّغ ؿٛیذ.حتٕبً اص ػیٓ ٔٙبػت رٟت تغزی ٝدػتٍب ٜاػتفبد ٜؿٛد(ػیٓ سؿت ٝای ٘بصن ثشای ایٗ وبس ٔٙبػت ٕ٘یثبؿذ).یه ثبس دیٍش ٔ ٚؽبثك سإٙٞب ػیٓ ٞبی ٚسٚدی ٔٙجغ تغزی ٝسا ثشسػی وٙیذ تب اص صحت اتصبَ ػیٓ ٞب ث ٝپیٗ ٞباؼٕیٙبٖ حبصُ ٕ٘بئیذ.
 -3ػّٕىشد دػتٍبٌ ٜبٞی دچبس اختالَ ٔی ؿٛد.
 اص حجبت ِٚتبط دس ٔٙجغ تغزی ٝدػتٍب ٜاؼٕیٙبٖ یبثیذِٚ(.تبط وٕتش اص ِٚ 13ت ٘جبؿذ)ٕٔىٗ اػت ؿٕب اص ٔحذٚد ٜثشد دػتٍب(ٜحذٚد ٔ 11تش) خبسد ٞؼتیذِ،ؽفبً وٕی ث ٝدػتٍب٘ ٜضدیهتش ؿٛیذ.وّی ٝاتصبالت ث ٝتشٔیٙبَ دػتٍب ٜسا ثشسػی وشد ٚ ٜاص ٔحىٓ ثٛدٖ اتصبالت ٔؽٕئٗ ؿٛیذ.ٕ٘-2ی تٛا٘ٓ ثش٘بٔ ٝسا دس تّفٗ ٕٞشا ٜخٛد ٘صت ٕ٘بیٓ.
اص ٘ؼخ ٝا٘ذسٚیذ تّفٗ ٕٞشا ٜخٛد ٔؽّغ ؿٛیذ( ٘شْ افضاس لبثّیت ٘صت ثش سٚی آ٘ذسٚیذ ٘ؼخ 3.2 ٝث ٝثبال سا داساػت).-2دػتٍبٞ ٜیچٍٚ ٝ٘ٛاوٙـی ٘ؼجت ث ٝدػتٛسات ثش٘بٔ٘ ٝذاسد.
 ٔؽٕئٗ ؿٛیذ و٘ ٝبْ دػتٍب ٜدس صفحٚ ٝسٚد ثذسػتی ا٘تخبة ؿذ ٜثبؿذ. اص صحت ٘بْ وبسثشی  ٚسٔض ػجٛس خٛد اؼٕیٙبٖ یبثیذ. دلت ٕ٘بئیذ و ٝتٕبٔی ػّٕیبت ٘شْ افضاسی ثبیؼتی دس ٔزبٚست دػتٍب ٜا٘زبْ ٌیشد. ثش٘بٔ ٝسا اص ٘صت خبسد وشد ٚ ٜدٚثبس٘ ٜؼجت ث٘ ٝصت آٖ الذاْ ٕ٘بئیذ.ٕ٘-4ی تٛا٘ٓ وبسثش رذیذی سا ث ٝدػتٍب ٜتؼشیف ٕ٘بیٓ.
تؼذاد تؼشیف وبسثش ثب تٛر ٝث ٝحزٓ حبفظ ٝدػتٍبٔ ٜحذٚد ٔی ثبؿذِ،یؼت وبسثشٞبی لجّی سا اص ثخؾ حزف وبسثشثشسػی وٙیذ ٚ .اٌش وبسثش غیش فؼبِی داسیذ آ٘شا خزف ٕ٘بئیذ تب فعب ثشای تؼشیف وبسثش رذیذ فشا ٓٞؿٛد.
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ٞ-6یچىذاْ اص چشاؽ ٞبی دػتٍب ٜسٚؿٗ ٕ٘ی ؿٛد.
وّی ٝالذأبت ثٙذ ٚ 1ثٙذ  3سا دٚثبس ٜثب دلت ثشسػی وٙیذ.-دس صٛست ػذْ سفغ ٔـىالتٔ،شاتت سا اص ؼشیك ایٕیُ ث ٝثخؾ پـتیجب٘ی اؼالع دٞیذ.

پـتیجب٘ی فٙی :
info@digitronic.ir
09147847270

