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 کاست دس مجمًع 011قابلیت رخیشٌ حذاکثش 

 یا ياحذ کاست بشای َش طبقٍ 011قابلیت تؼشیف حذاکثش 

 تًقف 8پشتیباوی اص آساوسًسَای با حذاکثش 

 ياحذ دس َش طبقٍ 8پشتیباوی 

 بًسد بسیاس کًچک ي بٍ صشفٍ

 ویاص بٍ تغییشات دس سیم بىذی شاسی َای آساوسًس سیم کشی بسیاس سادٌ ي بذين

 RFIDقابلیت کاسکشد َم صمان شاسی َای آساوسًس ي بًسد 

 قابلیت حزف ياحذ دلخًاٌ )بذين داشته کاست َای آن ياحذ(

 راهنمای تنظیمات و کارکرد:
ٍ  01پس اص يصل يلتاط يسيدی، دستگاٌ چىذ بًق سشیغ ي یک بًق ممتذ میضوذ ي بؼدذ اص   - یدک تدک    ثاوید

 بًق میضوذ ي حاال دستگاٌ آمادٌ بٍ کاس است.

دستگاٌ یک  طبقٍ با صدن کاست مثبت دلخواه:و واحذ اضافه کردن یک کارت یا تگ به یک طبقه  -

ثاویدٍ صمدان    01. می باشدذ  0ي ياحذ  0 طبقٍمی صوذ کٍ بٍ مؼىی اوتخاب  طًالوی ي یک بًق کًتاٌ بًق

سا وضدیک کىدیم،   طبقٍ شفتٍ شذٌ است. اگش ديباسٌ کاست مثبتبشای وضدیک کشدن کاست بؼذی دس وظش گ

سا اوتخداب   8بٍ ایه شدلل مدی تدًاویم تدا طبقدٍ      می صوذ ي طًالوی ي یک بًق کًتاٌ دستگاٌ دي باس بًق 

می تًاویم ياحذ مًسد وظدش سا   ،ياحذ مثبت کاستمًسد وظش، با وضدیک کشدن  طبقٍ. پس اص اوتخاب وماییم

یک کاست دلخًاٌ، دستگاٌ آن سا بٍ ػىًان کاست مجاص بشای آن ویض اوتخاب وماییم. سپس با وضدیک کشدن 

مشبًط بٍ ایه طبقدٍ  رخیشٌ می کىذ. دس ایه حالت می تًان کاست َای دیگش  طبقٍ ي ياحذ اوتخاب شذٌ

ثاویٍ َیچ کاستی بدٍ سىسدًس وضدیدک     01ًستی کٍ تا دس ص سا بذين يقفٍ بٍ دستگاٌ مؼشفی ومًد.ي ياحذ 

 ولىیم دستگاٌ یک بًق ممتذ میضوذ ي اص حالت تؼشیف کاست خاسج میشًد.

با کاستُای مثبت، طبقٍ ي ياحدذ مدًسد    ًسظبشای ایه مى :واحذپاک کردن کارت های مربوط به یک  -

کىدیم. دس ایده   مدی  سا وضدیک  سپس کاست مىفی اوتخاب می کىیم ي بٍ صًست گفتٍ شذٌ دس باالوظش سا 

 یک بًق طًالوی می صوذ.سا پاک ومًدٌ ي  ياحذ دس طبقٍ اوتخاب شذٌصًست دستگاٌ َمٍ کاست َای آن 

دکمٍ سيی بًسد سا وگٍ داشتٍ ي تغزیٍ بدًسد سا يصدل مدی     پاک کردن همه کارت ها ) همه طبقات (: -

می شدًد. پدس اص سیسدت کدشدن بدًسد،      ثاویٍ کاست َمٍ طبقات ي ياحذَا پاک  01کىیم. پس اص حذيد 

 دستگاٌ آمادٌ رخیشٌ کاست َای مًسد وظش می باشذ.

تعذاد بوق طوالنی به معنی شماره طبقه انتخاب شذه و تعذاد بوق کوتاه به معنی واحذ انتخاب شذه در این   *

 طبقه می باشذ.
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