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 خروجی:   ده ستگاه  د 
 باشد.می  Userکارت تعدادیو  Add ،Delete  ،Guest اصلی کارت  سه شاملاین دستگاه  

                                                
 های مجاز:    کارت تعریف    - 
 ه شنیده دستگا  دستگاه بگیرید. در این هنگام یک صدای بوق از   یرا مقابل شمارنده   Addابتدا باید کارت 

دهد که به معنی حالت را نمایش می  قرمز رنگ  ( 0)  عدد صفر   و سپس  سبز رنگ  Aحرف    شود و شمارنده می
تا کارتثانیه فرصت داری  15شما    باشد. در این هنگام)همکف( می  صفر   یبرای طبقه  تعریف را که  د  هائی 

 .کنید  Add، دهید رصفر قرا یطبقه خواهید برای می
تا کارت بعدی را اضافه    ثانیه زمان دارید  15شده و مجددا  زمان شما ریست    ،لین کارتاوکردن     Addپس از
آمیز بودن عملیات شود که به معنای موفقیتبا اضافه شدن هر کارت دو صدای بوق متوالی شنیده می  کنید.
Add باشد. می 

 کنیم.برای سایر طبقات نیز به همین روش عمل می
طبقه بدر صورتیکه  نیاز  باشدای  نداشته  کارت  کارت  ه  عمومی(  برای   Add)طبقات  طبقه  را  به  بعد   یرفتن 

 مقابل دستگاه بگیرید. 
و یک   قرمز رنگ را نشان داده  Aثانیه صبر کنید تا شمارنده حرف    15ها باید  کردن کارت   Addپس از پایان

 .نرمال می رود  به حالت  Addو دستگاه از حالت بوق ممتد میزند
  
 (: Guestان )حالت مهم  -

ی دستگاه بگیرید. در این هنگام یک صدای بوق از دستگاه شنیده را مقابل شمارنده  Guestابتدا باید کارت
دهد که به معنی حالت ( قرمز رنگ را نمایش می0سبز رنگ و سپس عدد صفر ) Gشود و شمارنده حرف  می

های  ثانیه فرصت دارید که یکی از کارت 15باشد. در این هنگام شما ی صفر )همکف( میمهمان برای طبقه
 ی همکف فعال نمایید.ی صفر )همکف( را مقابل دستگاه گرفته و حالت مهمان را برای طبقهطبقه

 کنیم.برای سایر طبقات نیز به همین روش عمل می
ی بعد مقابل را برای رفتن به طبقه  Guestای نیاز به حالت مهمان نداشته باشد؛ کارتدر صورتیکه طبقه

 دستگاه بگیرید.
و یک  قرمز رنگ را نشان داده  Gثانیه صبر کنید تا شمارنده حرف  15ها باید کردن کارت   Guestپس از پایان

 به حالت نرمال برود.   Guestو دستگاه از حالت بوق ممتد زده 
 
 حذف کارت طبقات :  -

. در این هنگام یک صدای بوق از دستگاه شنیده ی دستگاه بگیریدرا مقابل شمارنده  Deleteابتدا باید کارت
دهد که به معنی حالت را نمایش می  قرمز رنگ (0سبز رنگ و سپس عدد صفر ) dشود و شمارنده حرف می

)مجاز یا   کارت یک  ثانیه فرصت دارید تا 15در این هنگام شما  باشد.صفر )همکف( می یحذف برای طبقه
   .شودحذف  ی صفر )همکف(طبقههای مربوط به تا کارت مقابل دستگاه گرفته  را  غیرمجاز(

 کنیم.برای سایر طبقات نیز به همین روش عمل می
ی بعد مقابل را برای رفتن به طبقه  Deleteای نیاز به حذف کارت نداشته باشد؛ کارتدر صورتیکه طبقه

 دستگاه بگیرید.
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و یک بوق ممتد  قرمز رنگ را نشان داده d شمارنده حرف  ی یک طبقههاکردن کارت  Deleteپس از پایان
 به حالت نرمال برود.  Deleteو دستگاه از حالت زده

 
    ها :    کارت حذف کل   - 

 و قرمز سبز  C، سپس شمارنده حرف ده بار مقابل دستگاه گرفتهیازرا   Deleteبرای انجام این کار ابتدا کارت
 گیریم.دستگاه می  یرا مقابل شمارنده  Addو پس از آن کارت نشان دادهبصورت متوالی رنگ را 

 
 سیم کشی :   ی نحوه  -

 نماییم : برای این منظور مطابق شکل ذیل عمل می   
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 کنیم.برای سایر طبقات نیز مانند باال عمل می
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