
 

  

  

  
 دستگاه زمانسنج مسابقات سنگنوردي

  
  

 

  

  
  شرکت کوهنوردي کسا

      2 واحد 27  پ - مجتمع رازي- کوچه نقدي- سه راه طالقانی- خ شریعتی-تهران: آدرس 
 ir.kassa.www  Email: info@kassa.ir 77622043:   فکس 77516466 و 77510463-4:  تلفن 

  
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:info@kassa.ir
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  فهرست 
 ........................................................هنکات الزم در مورد استفاده از دستگا - 1
 ................................................مجموعه دستگاه  زمانسنج در یک نگاه  - 2
 ................................................................................. معرفی اجزاي دستگاه - 3
  ............................................................................................................ دستگاه مادر-1 3
   ..................................................................................................... سیستم نمایش– 2 3
   .............................................................................................................. دسته کلید-3 3
   ................................................................................................................... حسگر پا-4 3
   ............................................................................................................ حسگر پایان-5 3
   ........................................................................................... سیستم اعالن صوتی– 6 3
   ...................................................................................................... سیستم تغذیه– 7 4
   ................................................................................................... کابل هاي رابط– 8 4
 ................................................................................راهنماي نصب دستگاه  - 5

   ..................اتصال اجزاي مختلف دستگاه به یکدیگر: مرحله اول -      5
  ............روشن کردن دستگاه و بررسی عملکرد آن: مرحله دوم  -       5
   ............................................................................ نمایش عدد صفر-گام یک   5
  .................................................................. Start  مشاهده خطاي -گام دو   5
  ................. Startخطاي  مشاهده زمانسنجی سیستم بدون -گام سه     5
  ..................................................................... مشاهده توقف زمان-گام چهار   6
  ........................................ بررسی کلیدهاي وسط دستگاه مادر–گام پنج    6
   .................................طناب عملکرد دستگاه براي گرایش سر–گام شش    6
   ................................. عملکرد دستگاه براي گرایش بولدرینگ-گام هفت   6
  ...............استقرار اجزاي دستگاه در مکانهاي مورد نظر: مرحله سوم - 6
  ..........................................................تشریح عملکرد در حاالت مختلف  - 7
   .................................................................................................گرایش سرعت) الف    7
  ............................................................................................گرایش بولدرینگ) ب     7
  ...............................................................................................گرایش  سرطناب) ج    7
 ...................................................................مراقبت و نگهداري از دستگاه - 8

  .........................................................................................عیب یابی دستگاه - 9
  ......................................................................... دستگاه مادر روشن نمی شود- 1   9
  .................................................................... سیستم نمایش روشن نمی شود- 2   9
  ....................................................................................... صدا پخش نمی شود -3    9
  ............. می دهد Start حسگر پا با وجود قرار دادن پا در آن، خطاي - 4    9
  ................................................................می دهد ن Start حسگر پا خطاي -5    9 

  ................................................................ حسگر پا زمان را متوقف نمی کند-6    9
   زمان بر  Start حسگر پایان زمان را متوقف می کند و با زدن کلید – 7    9

  ...................................................................میی شود   ثانیه متوقف3/0ي رو       
  .......................................... کلیدهاي دسته کلید درست عمل نمی کنند– 8    9

 .......................................................................................................شرایط گارانتی - 10
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

  کاربر گرامی
  ، با سالم

هـاي موجـود و    نـاوري  ف آخـرین  گیري ازاین دستگاه به همت متخصصان ایرانی ساخته شده است و سعی بر این بوده که با بهره
نقطـه  . اي فکري کاربران قطعاً کارگشا خواهد بوده کمک. ترین مواد اولیه ، عملکرد دستگاه در حد مطلوب باشداستفاده از مرغوب

 . نظرات خود را از ما دریغ نفرمایید
  

 :قبل از استفاده از دستگاه الزم است به نکات زیر توجه داشته باشید
  

توانـد  نفـوذ آب مـی  . در استفاده از این دستگاه در فضاي باز باید آنرا در برابر هرگونه رطوبت نظیـر بـاران محافظـت کـرد        •
 .گرفتگی شوددمات جدي به دستگاه وارد نموده و حتی منجر به خطر برقص

) کـه داراي فـوم اسـت   ( لمس بخش مربوطه با دست یا پا   . از وارد کردن ضربات محکم به حسگرهاي پا و پایان بپرهیزید           •
 لیـزري و بـا    منجر بـه آسـیب بـه المپهـاي        ضربات شدید ممکن است. کند تا سیستم زمانسنج متوقف شود  کفایت می 

 .برهم خوردن تنظیمات آن شود
 .جهت حفاظت بیشتر از فومهاي حسگرهاي دست و پا حتی االمکان آنها را دور از تابش مستقیم نورخورشید قرار دهید •
در تهیه کابلهاي دستگاه سعی بر این بوده که از محصوالت مرغوب و مقاوم استفاده شود با اینحال فشارهاي ناگهـانی بـه                   •

تواند منجر به ایجـاد قطعـی در کابـل و نهایتـاً اخـالل در عملکـرد        ، اعمال وزن بر آنها و یا لگدمال کردن کابلها می          کابلها
 .ها و بخصوص اتصاالت انتهاي آن توجه شودالزم است نسبت به مراقبت از کابل. سیستم شود

شـرکت  "و امتیاز فروش متعلق به     "مد فنون داده پروري بسا    "شرکتکلیه حقوق طراحی و ساخت این دستگاه متعلق به           •
 . می باشد"کسا

 .لغو خواهد شد  هاي گارانتی، کلیه تعهدات پشتیبانی در صورت بازشدن دستگاه و مخدوش شدن برچسب •
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  مجموعه دستگاه زمانسنج در یک نگاه
وجود تمامی قطعات مطابق جدول  اطمینان حاصل قبل از هرچیز از . شکل زیر مجموعه اجزاي دستگاه زمانسنج را نشان می دهد

 .کنید

 
  توضیحات  تعداد  نام  ردیف

    1  دستگاه مادر  1
    2  سیستم  نمایش  2
    2  حسگر پا  3
    2  حسگر پایان  4
    2  سیستم اعالن صوتی  5
    1  دسته کلید  6
    1  تغذیه سیستم نمایش  7
  هر رشته یک متر  2  کابل برق ورودي  8
   متر10هر رشته   2  یشکابل تغذیه نما  9
   متر15هر رشته   2  کابل داده نمایش  10
   متر25هر رشته   2  کابل چراغ حسگر پایان  11
   متر25هر رشته   2  کابل داده حسگر پایان  12
   متر15هررشته   2  کابل داده حسگر پا  13
   متر15هر رشته   2  کابل سیستم اعالن صوتی  14
   متر15  1  کابل دسته کلید  15
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  معرفی اجزاي دستگاه

 
  :دستگاه از هشت بخش کلی  تشکیل شده است

  :)Motherboard(دستگاه مادر -1
تنظیم عملکرد دستگاه . شوندپردازنده مرکزي در درون این دستگاه قرار دارد و کلیه اجزاي دیگر به این دستگاه متصل می

همچنین یک سیستم نمایش زمان براي دو مسیر به . دگیرهاي مختلف از طریق کلیدهاي این دستگاه انجام میبراي گرایش
 .همراه صفحه کلید حالت سرعت بر این دستگاه تعبیه شده است تا در شرایط تمرینی مورد استفاده قرار گیرند

  
 
 ) :Display(سیستم نمایش -2

یـک  . قابل رویـت باشـد   استفاده شده تا در روشنایی روز نیز LED یک صفحه نمایشگر چهاررقمی است که در آن از فناوري       
 .دستگاه زمان سنج داراي دوعدد سیستم نمایش است

  
  

 ) :Keyboard(دسته کلید -3
فشردن . کلید قرار دارد که در وسط دستهClearکلید است و کلید که در باالي دسته) Start(کلید آغاز. داراي دو کلید است

زمان صفحه نمایشگر را صفر کرده و شرایط را براي شروع  Clearشود و کلید کلید آغاز سبب شروع به کار  زمان سنج می
شود و در صورتی قابل استفاده است که صفحه   می   کلید فقط براي گرایش سرعت استفادهاین دسته. کندمجدد مهیا می

در استفاده هاي سرطناب و بولدرینگ باید از کلیدهاي دستگاه مابراي گرایش .کلید معادل در دستگاه مادر غیر فعال باشد
 .شود

  
 
  :)Start Panel(حسگر پا  -4

ها  در هنگام اعالم شروع توسط داور، بایـد حـداقل یـک پـاي      گیرند و شرکت کننده   دو عدد حسگر پا درابتداي مسیر قرار می       
ن وارد حتـی بـدو  (در این حسگرها از فناوري لیزر استفاده شده است و تماس پا با حسگر          . خود را در روي آن قرار داده باشند       

  .  کندکفایت می) آوردن وزن
 
  
 
  :)Stop Panel(حسگر پایان  -5

-ها با لمس بخش مربوطه زمانسنج سیستم را متوقف مـی       گیرند و صعود کننده    دو عدد حسگر پایان در انتهاي مسیر قرار می        
کننـده از  منظور اطـالع شـرکت  به . کند و نیازي به اعمال ضربه نیست   با استفاده از فناوري لیزر تماس دست کفایت می        . کنند

عملکرد صحیح سیستم متوقف کننده زمان، چراغی در باالي حسگر قرار داده شده کـه در هنگـام متوقـف شـدن زمـان، ایـن          
  شود چراغ روشن شده و پس از هشت ثانیه به صورت خودکار خاموش می

  
  

3 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 
  : )Buzzer(سیستم اعالن صوتی -6

 صـعود  Startاعـالم  .  سر صعود کننده و در نزدیکی حسگرهاي پا قـرار مـی گیرنـد              دو دستگاه سیستم اعالن صوتی در پشت      
شود تا نفرات صعود خود را     ، آژیر مربوطه پخش می    Startهمچنین در صورت وقوع خطاي      . توسط این سیستم انجام می شود     

 .متوقف کنند
 
 

  :) Display Adapter (سیستم تغذیه -7
دو سیستم نمایش عالوه بر دستگاه مادر بـه ایـن دسـتگاه نیـز     . کندایش را تعیین میاین سیستم جریان مورد نیاز سیستم نم     

 .باید متصل شوند
  
 

 : ) Cords& Interconnected Cables (هاي رابطکابل -8
 :هاي یک سیستم کامل به شرح زیر هستندکابل. شوندهاي رابط به یکدیگر متصل میاجزاي هفتگانه ذکر شده توسط کابل

 
  توضیحات  )متر(طول  تعداد  انعنو  ردیف

  اتصال دستگاه مادر و سیستم تغذیه به برق شهري  1  2  برق ورودي  1
  اتصال سیستم نمایش به سیستم تغذیه  10  2  تغذیه نمایش  2
  اتصال سیستم نمایش به دستگاه مادر  15  2  داده نمایش  3
  اتصال حسگر پایان به دستگاه مادر  25  2  چراغ حسگر پایان  4
  اتصال حسگر پایان به دستگاه مادر  25  2  حسگر پایانداده   5
  اتصال حسگر پا به دستگاه مادر  15  2  داده حسگر پا  6
  اتصال سیستم اعالن صوتی به دستگاه مادر  15  2  اعالن صوتی  7
  اتصال دسته کلید به دستگاه مادر  15  1  دسته کلید  8

 
 که امکان اتصال اشتباه و صدمه خوردن به دستگاه به حداقل رسیده اي استها و اتصاالت استفاده شده به گونهطراحی کابل

شوند و در این بخش عنوان هر کابل در محل اتصال بر روي جعبه حک ها به پشت دستگاه مادر متصل میاکثر این کابل. است
 .شندباها متصل میهاي سیستم اعالن صوتی و دسته کلید از یک سر به دستگاههمچنین کابل. شده است
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  راهنماي نصب دستگاه
  

   اتصال اجزاي مختلف دستگاه به یکدیگر :مرحله اول
بـه  . دیگر متـصل کنیـد  ککلیه اجزاي ذکر شده در بخش قبل را از بسته بندي خارج کرده و با استفاده از کابلهاي رابط اجزا را به ی           

شـود  تاکید مـی . جزا روي زمین و در دسترس کاربر قرار داشته باشند   منظور سهولت اشکال یابی، در این مرحله الزم است تمامی ا          
 را به برق شـهر متـصل   1را به یکدیگر متصل کنید و در پایان کابلهاي ردیف         ) 2اشاره شده در جدول    (8 تا   2ابتدا کابلهاي ردیف    

  .کنید
  : نکات مهم

  . وصل نمایید مطمئن شوید که کلیه اجزا وصل شده سپس سیستم را به برق شهر "حتما -
  . هیچ قطعه  از سیستم را در حین روشن بودن وصل یا جدا ننمایید -

  
   روشن کردن دستگاه و بررسی عملکرد آن :مرحله دوم

هاي قبلی با موفقیت انجام شده هاي بعدي بروید که گامدر صورتی به سراغ گام. این بخش بصورت گام به گام ذکر می شود
  .باشند

  
  :صفر نمایش عدد -گام یک

 در 00:00در ایـن مرحلـه بایـد عـدد     .پس از انجام مرحله اول، دستگاه مادر را با کلیدي که در پشت آن قـرار دارد روشـن کنیـد            
  . نمایشگرهاي دستگاه مادر و سیستم نمایش نشان داده شوند

 
  :Start مشاهده خطاي -گام دو 

در ایـن حالـت   . قـرار دهیـد  )  Speed(بر روي گرایش سرعت     با فشردن کلید باالي سمت چپ دستگاه مادر، عملکرد سیستم را            
همچنین کلیـد وسـط   . هاي کنار کلید سرطناب و بولدرینگ خاموش باشندغباید چراغ کنار کلید گرایش سرعت روشن شده و چرا         

. شـود با این کار دسته کلید فعال می.  سر آن خاموش بماندایکه چراغ بااليقرار دهید به گونه) Off(دستگا مادر را در وضعیت باال    
 توسـط سیـستم   Start باید وضعیت خطاي    Startبا فشردن کلید    .  دسته کلید را بفشارید    Start و سپس کلید     Clearابتدا کلید   

  .اعالن صوتی و همچنین سیستم نمایش اعالم شود
 

  :Start مشاهده زمانسنجی سیستم بدون خطاي –گام سه 
در این مرحله باید قادر به دیـدن  . ، مانعی را در حسگرهاي پا قرار دهیدStartگام دوم را تکرار کند اما اینبار قبل از فشردن کلید      

 از دسته کلید را فشار دهید در صورتی کـه بـازهم   Clearدر صورت عدم مشاهده این نور کلید        . نور قرمز لیزرهاي حسگر پا باشید     
  . ل حسگر پا را کنترل کنیدنوري مشاهده نشد اتصا

 توسـط سیـستم   Startعملکرد صحیح بدین صورت است که بـوق     .  را فشار دهید   Startپس از قرار دادن مانع در حسگر پا، کلید          
  .شود و پس از آن شمارش زمان از سیستم نمایش نشان داده می شوداعالن صوتی پخش می

  
5  
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  : مشاهده توقف زمان–گام چهار 
عملکـرد صـحیح بـدین    .  و آغاز شمارش زمان، حـسگر پایـان را لمـس کنیـد    Startنجام دهید و پس از فشردن کلید  گام سه را ا   

  .صورت است که شمارش زمان متوقف شده و چراغ مربوطه روشن شود
  
 

  : بررسی کلیدهاي وسط دستگاه مادر–گام پنج 
بـراي اسـتفاده از آنهـا الزم اسـت     . اه مادر تعبیه شده اسـت عالوه بر دسته کلید دو کلید معادل نیز براي گرایش سرعت در دستگ            

تـوان   همانند دسته کلید است که به راحتـی مـی        Clear و   Startعملکرد کلیدهاي   .  پایین بوده و چراغش روشن شود      ONکلید  
 .آن را بررسی کرد

 
 

  : عملکرد دستگاه براي گرایش سرطناب–گام شش 
زمان صعود را نیز به کمک کلید هاي مربوطه تنظیم      .  روي حالت سرطناب  تنظیم می کنیم        با کلید مربوطه عملکرد دستگاه را بر      

بـا  . در این حالت باید زمان تنظیم شده بر روي نمایشگرها ظاهر شـوند     .  فشار می دهیم   B یا   A را در  سمت      Clearکرده و کلید    
هرگاه زمان باقیمانده یه یک دقیقـه  . زمان آغاز شود باید یک بوق پنج ثانیه اي پخش شده و شمارش معکوس Startفشردن کلید   

همچنین در صـورت فـشردن کلیـد    . شود و با اتمام زمان مجدداً بوقی پنج ثانیه اي اعالم می شود    رسید، بوقهاي منقطع پخش می    
STOPشمارش معکوس زمان متوقف خواهد شد .  

  
  

  : عملکرد دستگاه براي گرایش بولدرینگ–گام هفت 
تفـاوت اصـلی   . ام مشابه گام قبلی است و فقط کافیست که در دستگاه مادر گرایش بولـدرینگ انتخـاب شـده باشـد     مراحل این گ   

  .گرایش بولدرینگ و گرایش سرطناب این است که با پایان زمان، مجدداً شمارش معکوس بطور خودکار تکرار می شود
  

  استقرار اجزاي دستگاه در مکانهاي مورد نظر: مرحله سوم
حسگر پایان نیز باید بر روي دیـواره و در انتهـاي مـسیر     . ا به همراه سیستم اعالن صوتی در ابتداي مسیر قرار باید بگیرند           حسگر پ 

 .تواند هم بر روي میز قرار داده شود و هم اینکه بر روي دیواره نصب شودسیستم نمایش می. سرعت قرار گیرد
 متـر، و حـداکثر   15عالن صوتی، دسته کلید و سیستم نمایش از دسـتگاه مـادر   ها حداکثر فاصله حسگر پا، سیستم ا در تهیه کابل  

  .  متر در نظر گرفته شده است25فاصله حسگر پایان با دستگاه نمایش 
 

  .دستگاه آماده استفاده است
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  تشریح عملکرد در حاالت مختلف

 در این بخش عملکرد دستگاه را براي این سه گرایش .دستگاه براي سه گرایش مسابقات سنگنوردي طراحی و ساخته شده است
  .سرعت، بولدرینگ و سر طناب تشریح می شود

  
  گرایش سرعت)الف

همانگونه که در مقررات ذکر شده ("حاضر"، "آماده اید"، " به جاي خود"راخوانده و عباراتداور، صعود کننده را به پاي دیواره ف
با فشرده شدن کلید آغاز توسط داور، سوتی با .  پاي ورزشکار باید روي حسگر پا باشددر این هنگام یک. کندرا اعالم می) است

در لحظه فشرده شدن کلید . شودشود و همزمان با آن سیستم زمانسنج فعال می ثانیه از سیستم صوتی پخش می0,2مدت زمان 
ها پا با حسگر تماس که در این زماندر صورتی. دشوبرداري می ثانیه پس از این لحظه، از حسگر پا نمونه0,1آغاز و همچنین 

 بر روي صفحه Errاین اعالم وضعیت بصورت نمایش چشمک زن عبارت .   اعالم خواهد شدStartنداشته باشد، وضعیت خطاي 
 کافی است کلید Startبراي متوقف کردن اعالم خطاي . باشدنمایش و همچنین پخش سوت منقطع از سیستم صوتی می

Clear فشرده شود .  
با لمس بخش مربوطه در پانل پایان، سیستم .  رخ نداده باشد سیستم به شمارش زمان ادامه می دهدStartدر صورتیکه خطاي 

 زمان قبلی کماکان بر روي سیستم Clearتا فشردن کلید . شودزمانسنج متوقف شده و چراغ واقع در پانل پایان روشن می
  ..نمایش باقی خواهد ماند

  
  گرایش بولدرینگ) ب

زمان تالش بر روي مسیرها را بر روي دستگاه مادر تنظیم کرده و . شونددر گرایش بولدرینگ حسگرهاي پا و پایان حذف می
 سیستم اعالن صوتی سوت شروع را به مدت پنج ثانیه پخش کرده و زمانسنج به Startبا فشردن کلید .  را بفشاریدclearکلید 

هاي منقطع هرگاه زمان باقیمانده یک دقیقه شد، سیستم اعالن صوتی سوت. کندارش زمان میصورت معکوس شروع به شم
پس از پنج ثانیه سکوت مجدداً سوت . شوداي به مفهوم پایان زمان پخش میبا اتمام زمان مجدداً سوت پنج ثانیه. کندپخش می

 توان از کلیدهاي ت نیاز به توقف زمان و یا شروع مجدد میدر صور. شود به صدا درآمده و روند تکرار میStartپنج ثانیه اي 
STOP ،Clear و Startاستفاده کرد .  

  
  گرایش سرطناب) ج

با فشردن .  در ابتدا زمان مجاز صعود را بر روي دستگاه مادر تنظیم کنید. عملکرد این گرایش نیز همانند گرایش بولدرینگ است
پس از فشردن این کلید به محض شروع صعود نفر و جدا شدن . شودایش نشان داده می این زمان بر روي سیستم نمClearکلید 

یک دقیقه قبل از اتمام زمان سوت .  را بفشارید، سوت شروع پخش شده و شمارش زمان آغاز می شودStartپا از زمین، کلید 
- در صورت سقوط یا اتمام مسیر نیز می. آیدشود و با اتمام زمان نیز سوت پایان به صدا در میاخطار به صورت منقطع پخش می

توان از دستگاه زمانسنج و تنظیم زمان بازدید براي بازدید مسیر نیز می.  زمان را متوقف نمودSTOPتوان با فشردن کلید 
  .استفاده کرد
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  مراقبت و نگهداري از دستگاه
 

 :تر شدن عمر دستگاه کمک خواهد کردرعایت نکات زیر به طوالنی
  

همانگونه که ذکر شد رطوبت ممکن است صدمات جبران ناپذیر به دستگاه وارد . دستگاه را دور از رطوبت قرار دهید •
بان مجموعه را در برابر بارش باران در صورت استفاده از دستگاه در فضاي باز با استفاده از تجهیزاتی نظیر سایه. نماید

  .محافظت نمایید
) که داراي فوم است(لمس بخش مربوطه با دست یا پا . به حسگرهاي پا و پایان بپرهیزیداز وارد کردن ضربات محکم  •

ضربات شدید ممکن است منجر به آسیب به المپهاي لیزري و با برهم . کند تا سیستم زمانسنج متوقف شودکفایت می
 .خوردن تنظیمات آن شود

مجموعه حذف کرده و از نمایشگرها و کلیدهاي دستگاه توان سیستم نمایش و دسته کلید را از در شرایط تمرینی می •
 . این کار به افزایش عمر سیستم گرانقیمت نمایش کمک خواهد کرد. مادر استفاده نمود

این کار . در هنگام استفاده جهت گرایشهاي بولدرینگ و سرطناب بهتر است حسگرهاي پا و دست را از سیستم باز کرد •
 . کمک خواهد کردبه افزایش عمر المپهاي لیزري

 .جهت حفاظت بیشتر از فومهاي حسگرهاي دست و پا حتی االمکان آنها را دور از تابش مستقیم نورخورشید قرار دهید •
در تهیه کابلهاي دستگاه سعی بر این بوده که از محصوالت مرغوب و مقاوم استفاده شود با اینحال فشارهاي ناگهانی به  •

تواند منجر به ایجاد قطعی در کابل و نهایتاً اخالل در عملکرد ا لگدمال کردن کابلها میکابلها، اعمال وزن بر آنها و ی
 .ها و بخصوص اتصاالت انتهاي آن توجه شودالزم است نسبت به مراقبت از کابل. سیستم شود
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  عیب یابی دستگاه
اند با اینحال قطعات مصرفی به مرور زمان ممکن است بندي بارها و بارها مورد آزمایش قرار گرفتهکلیه اجزاي سیستم زمان سنج در هنگام تولید و قبل از بسته 
در . هدف از ذکر این بخش انجام یک سري آزمایشهاي ساده جهت یافتن سریعتر قطعه معیوب است. دچار اشکال شده و در عملکرد دستگاه اخالل ایجاد نمایند

 اشکال میسر نباشد الزم است قطعه مربوطه به شرکت سازنده دستگاه عودت داده شود تا نسبت به برطرف کردن اشکال صورتی که امکان برطرف شدن سریع
 .تاکید می شود که از بازکردن دستگاه به منظور رفع عیب جداً بپرهیزید .اقدامات مورد نیاز انجام گیرد

  
  راه حل  آزمایش پیشنهادي  ایراد  ردیف

  شودینم دستگاه مادر روشن  1
هاي توانید از کابلمی. کابل برق ورودي را کنترل کنید -١

  ر به عنوان جایگزین استفاده کنید برق کامپیوت
 . کلید پشت دستگاه را کنترل کنید -٢
   فیوز کنارکلید را بررسی کنید -٣

در صورت سالم بودن کابل، کلید و فیوز، ایراد دستگاه 
  .آن را به شرکت سازنده ارجاع نمایید. جدي است

  .نمی شود سیستم نمایش روشن  2

  .از روشن بودن دستگاه مادر اطمینان حاصل کنید -1
از روشن بودن سیستم تغذیه نمایش اطمینان حاصل  -2

اگر چراغ سبز رنگ سیستم تغذیه روشن نبود، . کنید
 .کابل برق ورودي سیستم تغذیه را بررسی کنید

. هاي تغذیه و داده سیستم نمایش را بررسی کنیدکابل -3
هاي نمایش چپ و راست را هاي سیستمتوان کابلیم

باهم تعویض کرده و بدین وسیله از سالم و یا معیوب 
  .ها اطمینان حاصل کنیدبودن کابل

-در صورتیکه کابلها معیوب بود نیازبه تعویض کابل می
  . باشد

در صورت روشن نشدن چراغ سبز سیستم تغذیه 
ا به شرکت آنر. نمایش، ایراد از سیستم تغذیه است

  .سازنده ارسال نمایید
در صورت برطرف نشدن ایراد سیستم نمایش را به 

  .شرکت سازنده ارسال نمایید

می توان اتصاالت . اتصاالت سیستم اعالن صوتی را بررسی کنید  .شودصدا پخش نمی  3
  سیستم چپ و راست تعوض کرده و نتیجه را بررسی کرد

ه ارسال سیستم اعالن صوتی را به شرکت سازند
  .نمایید

حسگر پا با وجود قرار دادن پا در آن،   4
  . می دهدStartخطاي 

سالم بودن کابلهاي ارتباطی را با تعویض کابلهاي چپ و  -1
  .راست بررسی کنید

 .از روشن بودن لیزرهاي حسگر پا مطئن شوید -2
بررسی کنید که کابل حسگر پا در پشت دستگاه مادر  -3

  .ایان وصل نشده باشداشتباهاً به محل اتصال حسگر پ

در صورت معیوب بودن کابل باید نسبت به تغییر کابل 
  .اقدام نمود

در صورت سالم بودن کابلهاي ارتباطی حسگر پا را به 
  شرکت سازنده ارسال نمایید

  . نمی دهدStartحسگر پا خطاي   5
. روشن بودن هر هشت لیزر حسگر پا را بررسی کنید -1

ور قرمز المپها قابل انجام اینکار به راحتی با مشاهده ن
 .است

  

با رسیدن دست . به سمت راست حسگر پا توجه کنید
به هر سوراخ باید یکی از چراغهاي کوچک سبز روشن 

در صورتیکه یک یا چند چراغ سبز بدون وجود . شود
مانع همچنان روشن باشند باید با استفاده از کلید 

اینکار می با انجام . مربوطه آنان را از مدار خارج کرد
توان به استفاده از دستگاه بصورت اضطراري ادامه داد 
لیکن در اولین فرصت حسگر پا را به شرکت سازنده 

  .ارسال نمایید

  
6  

  
 حسگر پایان زمان را متوقف

  کند نمی

از سالم بودن کابلهاي رابط با تعویض کابلهاي چپ و  -1
  .راست اطمینان حاصل کنید

  .مطمئن شویداز روشن بودن المپهاي لیزر  -2

در صورت معیوب بودن کابل باید نسبت به تغییر کابل 
  .اقدام نمود

در صورت سالم بودن کابلهاي ارتباطی حسگر پا را به 
  شرکت سازنده ارسال نمایید

7  
  حسگرپایان زمان را متوقف می کند

  زمانStart و با زدن کلید 
  شود ثانیه متوقف می3/0 بر روي 

   از سالم بودن -1
. ن بودن هرچهار لیزر حسگر پایان را بررسی کنیدروش

اینکار به راحتی با مشاهده نور قرمز المپها قابل انجام 
  است

با رسیدن . به سمت راست حسگر پایان توجه کنید
دست به هر سوراخ باید یکی از چراغهاي کوچک سبز 

در صورتیکه یک یا چند چراغ سبز بدون . روشن شود
 باشند باید با استفاده از وجود مانع همچنان روشن

با انجام اینکار . کلید مربوطه آنان را از مدار خارج کرد
می توان به استفاده از دستگاه بصورت اضطراري ادامه 
داد لیکن در اولین فرصت حسگر پایان را به شرکت 

  .سازنده ارسال نمایید

کلیدهاي دسته کلید درست عمل   8
  .کنندنمی

  .را بررسی کنیداتصال کابل دسته کلید  -1
 واقع در وسط دستگاه On/Offمطمئن شوید که کلید  -2

مادر در حالت باال قرار داشته و چراغ باالي آن خاموش 
  .است

در صورت فعال بودن کلیدهاي دستگاه مادر آنرا غیر 
  . فعال کنید

در صورت ایراد داشتن کابلها کلید را به شرکت سازنده 
ن از کلیدهاي در این فاصله می توا. ارسال کنید

  .جایگزین دستگاه مادر استفاده کرد
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 شرایط گارانتی

  
کلیه اجزاي دستگاه به مدت یک سال از تاریخ تحویل تحت پوشش خدمات گارانتی قرار گرفته و در صورت معیوب بودن  •

  .بصورت رایگان تعمیر خواهند شد
 .زینه خواهد بودپس از اتمام دوره گارانتی تعمیرات احتمالی همراه با دریافت ه •
 .آسیبهاي ناشی از ضربه شدید و آتش سوزي مشمول گارانتی نخواهد بود •
 .در صورت باز شدن هریک از اجزاي دستگاه و مخدوش شدن برچسب ها، شرایط گارانتی لغو خواهد شد •
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