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 )تايمر ساعتي
 تايمرراه اندازي و تنظيم به طور گام به گام با مراحل 

بطور مثال مي توان با . با قابليت روشن و خاموش كردن يك وسيله برقي در زمان مشخص مي باشد
  .كردشب خاموش  ١٢شب روشن و در ساعت 

استفاده از . ولت استفاده كنيد 12يچينگ با ولتاژ دقيق 
 !ولت مي باشد باعث سوختن برد خواهد شد

گه را فشره ن ONسپس قبل از وصل تغذيه كليد . براي راه اندازي اين كيت قبل از وصل تغذيه، باتري را در جاي خود قرار دهيد
در اين حالت بايستي تمام سگمنت هاي باالي  .ولت را به ترمينال ورودي متصل نماييد

مال شده و در اين حالت تنظيمات اوليه بر روي آي سي ميكرو و آي سي ساعت اع
براي تنظيم آي سي به حالت پيش فرض ) موقع تعويض باتري

به همراه باتري بكاپ مي باشد كه زمان موجود را نگه 
رله و ) وصل كردن(كيت تايمر ديجيتال مي باشد كه دو زمان يكي براي روشن كردن 

براي تنظيم ساعت سيستم با استفاده از كليد . دريافت كرده و در زمان هاي داده شده رله را كنترل مي نمايد
را نگه داشته و  ONبراي تنظيم زمان روشن شدن رله بايستي با يك دست كليد 

براي تنظيم زمان خاموش شدن نيز به . زمان روشن شدن را تنظيم كرد
اين زمان ها در حافظه  .دقيقه و ساعت زمان خاموش شدن را ست كرد

 با نيز را تر قوي بارهاي رله خروجي به كنتاكتور اتصال
 12 آداپتور يك به برد اين اندازي راه براي. كرد كنترل
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  خالق يكتابه نام 

تايمر ساعتي( ساعت و تايمر ديجيتال با رله خروجي
به طور گام به گام با مراحل  مختصررا خريداري نموده ايد در اين نوين كيت ضمن تشكر از اينكه يكي از محصوالت 

با قابليت روشن و خاموش كردن يك وسيله برقي در زمان مشخص مي باشد ديجيتال تايمر يك برد اين
شب روشن و در ساعت  ٨استفاده از اين دستگاه چراغ هاي روشنايي محوطه بيرون منزل يا تابلوي مغازه را در ساعت 

يچينگ با ولتاژ دقيق حتما از منبع تغذيه استاندارد سويبراي تغذيه اين برد 
ولت مي باشد باعث سوختن برد خواهد شد 12خروجي آنها بيشتر از  اي ترانس دار به دليل اينكه ولتاژترانسفورماتور و آداپتوره

براي راه اندازي اين كيت قبل از وصل تغذيه، باتري را در جاي خود قرار دهيد
ولت را به ترمينال ورودي متصل نماييد 12تغذيه ) را نگه داشته ايد در حالي كه كليد

در اين حالت تنظيمات اوليه بر روي آي سي ميكرو و آي سي ساعت اع. پس از روشن شدن سگمنت ها، كليدها را رها كنيد
موقع تعويض باتري( فقط براي اولين راه اندازياين كار . ساعت شروع به كار مي كند

به همراه باتري بكاپ مي باشد كه زمان موجود را نگه  DS1307اين كيت در درجه اول يك ساعت ديجيتال دقيق با استفاده از آي سي ساعت 
كيت تايمر ديجيتال مي باشد كه دو زمان يكي براي روشن كردن  بخش دوم اين. داري ميكند و با قطع برق زمان را از دست نخواهد داد

دريافت كرده و در زمان هاي داده شده رله را كنترل مي نمايد) قطع كردن رله(ديگري براي خاموش كردن 
براي تنظيم زمان روشن شدن رله بايستي با يك دست كليد . را تنظيم نمودنيه و ثامي توان ساعت و دقيقه  

زمان روشن شدن را تنظيم كرد و ثانيه ساعت و دقيقه hourو   min و sec در همين حال با فشردن كليد هاي
OFF  و با كليد هايرا نگه داشتهsec و min  وhour دقيقه و ساعت زمان خاموش شدن را ست كردثانيه و

  .آي سي دستگاه ذخيره شده و با قطع برق از بين نمي رود

اتصال با توان مي هرچند باشد، مي ولت ٢٢٠ ولتاژ در آمپر ٥ بار تحمل با رله يك
كنترل آن توسط نيز را پايين ولتاژ DC بارهاي توان مي و بوده كليد صورت به رله

 داريد نياز آمپر ميلي ٥٠٠ حداقل جريان

مي خواهيد و در صورتي كه فقط از ساعت استفاده مي كنيد 
ي برد را به گ رو، ديپ سوئيچ قرمز رننماييدرله را به طور كلي غير فعال 

در اين آپديت امكان : 1399- 02
 SEC با نگه داشتن كليد. كاليبراسيون زمان به برد اضافه شده

 نمايش داده مي شود كه با كليد هاي 00

بوده و خطاي ثانيه + 25تا  -25قابل تنظيم بين 
در شرايط به طور مثال اگر ساعت . ساعت را تنظيم مي كند

ثانيه جلو برود با تنظيم كاليبر بر  2آب وهوايي خاص هر شب 
ثانيه به  2نيمه شب  03:00:30به طور خودكار در ساعت 

 عقب كشيده مي شود و بلعكس
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ضمن تشكر از اينكه يكي از محصوالت   
اين .آشنا مي شويد ديجيتال

استفاده از اين دستگاه چراغ هاي روشنايي محوطه بيرون منزل يا تابلوي مغازه را در ساعت 
  

   براي تغذيه اين برد : اخطار
ترانسفورماتور و آداپتوره

 
  :راه اندازي

براي راه اندازي اين كيت قبل از وصل تغذيه، باتري را در جاي خود قرار دهيد  
در حالي كه كليد(داريد و سپس 

پس از روشن شدن سگمنت ها، كليدها را رها كنيد. وشن شودنمايشگر ر
ساعت شروع به كار مي كند پس از رها كردن كليد

  .بايستي انجام شود
  

اين كيت در درجه اول يك ساعت ديجيتال دقيق با استفاده از آي سي ساعت 
داري ميكند و با قطع برق زمان را از دست نخواهد داد

ديگري براي خاموش كردن 
 hourو  minو  secهاي 

در همين حال با فشردن كليد هاي
OFFهمين منوال بايد كليد 

آي سي دستگاه ذخيره شده و با قطع برق از بين نمي رود
 

يك داراي برد اين
رله خروجي. كرد كنترل آن

جريان شدت با DC مستقيم ولت
  

در صورتي كه فقط از ساعت استفاده مي كنيد 
رله را به طور كلي غير فعال 

 .تنظيم كنيدسمت پايين 
 
02-10پديت آ

كاليبراسيون زمان به برد اضافه شده
00قبل از وصل تغذيه عدد 

HOUR و MIN  قابل تنظيم بين
ساعت را تنظيم مي كند 24در 

آب وهوايي خاص هر شب 
به طور خودكار در ساعت  - 2روي 

عقب كشيده مي شود و بلعكس
  


