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 نصب فیزیکی دستگاه

 خوانده "نمایشگر"برای نصب نمایشگر دیجیتال ساعت و تقویم دیجیتال که از این پس 

 داشت:شود باید موارد زیر را در نظر می

 درجه سانتیگراد( 30الی  20) نصب در محیطی با دمای معمولی 

 دور از تابش نور مستقیم خورشید 

  متر از سطح زمین برای دید مناسب 3 الی 2نصب در ارتفاع 

برای نصب نمایشگر به دیوار نیاز است تا روی دیوار دو عدد سوراخ به اندازه فاصله دو حفره 

سپس از طریق پیچ و رول پالک نمایشگر را در محل مورد ی پشت نمایشگر تعبیه گردد، 

 نظر نصب نمایید.

 

 

 

 

 

 نمای پشت نمایشگر و محل نصل روی دیوار
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 1242 – 1228 – 1134 – 1124مدل های راهنمای 

بدون ریموت کنترل ارائه می گردند )مگر در موارد خاص که برگ این مدل ها معموال 

راهنمای ضمیمه همراهشان ارسال می گردد(. برای تنظیم این نمایشگر ها سه دکمه روی 

 می باشند. downو  menu  ،upپانل نمایشگر تعبیه گردیده است. این دکمه ها 

 

 

 

 

 نمایشگر نمایی از دکمه های روی پانل

را بفشارید. در این حالت مقدار عدد ساعت بر روی  menuبرای تنظیم ساعت دکمه 

عدد  downو  UPنمایشگر چشمک زن می شود. حال می توانید با استفاده از دکمه های 

را بفشارید. حال مقدار  menuساعت را تنظیم نمایید. برای ذخیره این مقدار مجددا دکمه 

به همین ترتیب می توانید  ساعت ذخیره شده و مقدار دقیقه شروع به چشمک زدن می کند.

 وارد نمایید. الزم به ذکر است برای میالدیبه ترتیب مقادیر سال، ماه و روز را به صورت 

تنظیم می بایست مقادیر تاریخ را به صورت میالدی وارد نمایید، خود نمایشگر این مقادیر 

 را به شمسی تبدیل می کند.

 تنظیم نوع نمایش:

نوع نمایش را بر روی ساعت ثابت کرد یا به صورت گردشی در مدل های جدید می توان 

نمایشگر  upنمایش سه پارامتر ساعت، تاریخ و دما را فعال کرد. بدین منظور با فشردن کلید 

 downبه صورت گردشی مقادیر ساعت، تاریخ و دما را نمایش می دهد. و با فشردن دکمه 

 نمایشگر فقط مقدار ساعت را نمایش می دهد.
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  1565و  1848مدل های راهنمای 

برای شروع کار با نمایشگر کافی است با توجه به کانال(  12در مدل ریموت کنترل دار )

 پارامتر مورد نیاز دکمه مربوطه را فشار دهید تا وارد محیط آن شوید. 

  این نمایشگر چهار قابلیت مجزا دارد که به شرح زیر می باشد:

  5دکمه  –حالت ساعت و تاریخ و دما 

  )6دکمه  –حالت کرنومتر )مستقیم شمار 

  7دکمه  –)معکوس شمار تا صفر(  1حالت تایمر 

  8دکمه  –)معکوس شمار تا منفی(  2حالت تایمر 

 

به محض فشردن کلید مربوطه می توان به محیط مورد نظر رفت. برای تنظیم کردن هر 

 استفاده می گردد.( 10کدام از حالت های زیر از دکمه تنظیمات )دکمه 

استفاده می گردد. همچنین از  2و  1برای کم و زیاد کردن مقادیر به ترتیب از دکمه های 

  در حالت کرنومتر و تایمر برای توقف و شروع شمارش استفاده می گردد. 2و  1دکمه های 
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رامتر از دکمه ( برای تنظیم مدت زمان نمایش هر پا5 در حالت ساعت و تاریخ و دما )دکمه

 استفاده می گردد.  9

 عدد اول: مدت زمان نمایش ساعت به ثانیه 

 عدد دوم: مدت زمان نمایش تاریخ به ثانیه 

 عدد سوم: مدت زمان نمایش دما به ثانیه 

 استفاده می گردد. 2و  1برای تغیر میزان مدت نمایش از دکمه های 

برای انصراف استفاده می  11از دکمه برای تایید و  12در تمام مراحل تنظیمات از دکمه 

 گردد.
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