
 

 راهنمای استفاده از برد رمزگذاری آسانسور آتی 

با استفاده از این برد شما به سادگی میتوانید تمامی آسانسورها را رمزگذاری نموده و 
سگمنتی طراحی شده است که اگر  نیازی به سوراخکاری شاسی پنل ندارید. روی برد،

امکان جانمایی آن در شاسی پنل آسانسور باشد، شما نیازی به باز نمودن پشت پنل  
جهت مشاهده گزارشات و یا هر مورد احتمالی را نخواهید داشت، اگر امکان سوراخ 

نمودن و یا جانمایی برد را روی شاسی ندارید، شما یه صورت شنیداری از طریق  
خص میتوانید مراحل را سپری نمایید و فقط برای مشاهده گزارش بوقهای مش

 .استفاده هر طبقه از آسانسور، با حضور سرویسکار میتوانید به این امر دست یابید

 

 قابلیتهای مدار 

 رمزگذاری طبقات  -۱

 گزارش دهی از دفعات استفاده هر طبقه از آسانسور  -2

 قفل نمودن آسانسور  - 3

 ر بعد از تعداد مشخصی استارت خوردن موتور قفل نمودن آسانسو  -٤

 

پس از پایان سیم کشی و برقراری برق شاسی پنل آسانسور سیستم به صورت 
 .نشان میدهد را Lغیر کدینگ میباشد و حرف  پیشفرض روی حالت

 

 

 

 

 

 



 

 رمزدار نمودن طبقات 

رمز پیشفرض هر   ،را گرفته، رمز پیشفرض و سپس رمز جدید را میزنید ۲و  ۱کلید 
  ۲برای طبقه  ۲۲۲۲ ،۱برای طبقه  ۱۱۱۱یعنی  ،بار تکرار کلید همان طبقه میباشد ٤طبقه 

ثانیه به طول بیانجامد، در  ۵و... إلى آخر. فاصله بین زدن ارقام رمز نباید بیش از 
غیر این صورت یک بوق ممتد که نشانه خطای سیستمی میباشد به مدت یک ثانیه 

سیستم به حالت اولیه بر میگردد. پس از رمز دادن به طبقه مورد   شنیده میشود و
جهت زدن رمز  بوق به نشانه منتظر بودن سیستم ۳نظر، با زدن پوش باتن آن طبقه 

 . روی سگمنت نمای داده میشود P  همچنین حرف .شنیده میشود

 

 تغییر رمز طبقات 

رقمی را   4قبلی و سپس رمز جدید بوق رمز  ۳را نگه داشته پس از شنیدن  ۲و  ۱کلید 
 بوق متوالی، تغییر رمز با موفقیت انجام شده است. ۳پس از شنیدن بزنید، درپایان 

 

 نمودن آسانسور   قفل   

میباشد  ۱۲۳۳بوق شنیده شود سپس رمز که به صورت  ۳را نگه داشته تا  ۲و  ۱کلید 
نمایش داده  lock مهرا زده و روی سگمنت کل ۱۱۲۱بوق رمز  ۳پس از شنیدن   ،را زده

 .میشود

 

 باز نمودن قفل آسانسور 

بوق شنیده شود سپس رمز تنظیمات که به صورت   ۳را نگه داشته تا  ۲و  ۱کلید 
 .را بزنید ۱۱۲۲بوق رمز  ۳میباشد را زده و پس از شنیدن  ۱۲۳۳پیشفرض 

 



 
 

 قفل نمودن آسانسور بعد از تعداد مشخص استارت موتور 

بوق شنیده شود سپس رمز تنظیمات که به صورت   ۳نگه داشته تا را  ۲و  ۱کلید 
را بزنید، سپس یک  ۱۱۲۳بوق رمز  ۲میباشد را زده و پس از شنیدن  ۱۲۳۳پیشفرض 

و   ۸۸۸۸و کوچکتر از  ۱۱۱۱رقمی به دلخواه را بزنید )این عدد مشخصًا بزرگتر از  ٤عدد 
رقمی که شما مشخص   ٤فاقد صفر خواهد بود( آسانسور بعد از رسیدن به عدد 

 نموده اید قفل میشود )باز نمودن قفل در مرحله قبل گفته شده(

 

 نمایش کارکرد هر طبقه از آسانسور 

بوق شنیده شود سپس رمز تنظیمات که به صورت   ۳را نگه داشته تا  ۲و  ۱کلید 
سپس   ،را بزنید ۱۱۱۲بوق رمز  ۳میباشد را زده و پس از شنیدن  ۱۲۳۳پیش فرض 

اعداد از هزارگان به نوبت تا یکان تک تک نمایش داده  ،شماره طبقه مورد نظر را زده
 میشود

 

 ریست نمودن شمارنده هر طبقه 

بوق شنیده شود سپس رمز تنظیمات که به صورت   ۳را نگه داشته تا  ۲و  ۱کلید 
ره را زده و سپس شما ۱۱۱۳بوق رمز  ۳میباشد را زده پس از شنیدن  ۱۲۳۳پیشفرض 

 طبقه مورد نظر را بزنید.

 

 مشاهده کل کارکرد آسانسور 
بوق شنیده شود سپس رمز تنظیمات که به صورت   ۳را نگه داشته تا  ۲و  ۱کلید  

 .را بزنید ۱۱۳۲بوق رمز  ۳میباشد را زده و پس از شنیدن  ۱۲۳۳پیشفرض 

 

 



 

 

 تغییر رمز تنظیمات 

سپس رمز تنظیمات را زده و پس از   ،شود بوق شنیده  ۳را نگه داشته تا  ۲و  ۱کلید 
 رمز تنظیمات را زده سپس رمز جدید را وارد نمایید بوق دوباره ۳شنیدن 

 

 

   فراموش نمودن رمز یک طبقه   

سپس رمز تنظیمات که به صورت  ،بوق شنیده شود  ۳را نگه داشته تا  ۲و  ۱لید ک
سپس کلید   ،را زده ۱۱۳۳بوق رمز  ۳میباشد را زده و پس از شنیدن  ۱۲۳۳پیشفرض 

بار فشردن کلید همان  ٤طبقه مورد نظر را بزنید. اکنون رمز به حالت اولیه که تکرار 
 طبقه میباشد تغییر یافته است. 
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