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  به کلید های قدرت BT121نقشه اتصاالت 

 

LEDهای وضعیت باتری 

LED فقط وقتی  (باتری خالیو  باتری پر)های باالی آیکون هاBT121  به تغذیه خارجی وصل

 نیست معنی دارد:

  روشن بودنLED .باتری پر یعنی باتری به اندازه کافی شارژ دارد 

  روشن بودنLED .باتری خالی یعنی باتری خالیست و نیاز به شارژ دارد 

درصورتی که ولتاژ باتری کم باشد ممکن است چاپ با مشکل مواجه شود. مثالً چاپ انجام نشود 

 یا کمرنگ باشد.
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 انجام تست

 می شوید. تست کلیدرا بزنید، با زدن این کلید وارد صفحه  1در صفحه اصلی کلید  .1

 را بزنید. 6تا  1با توجه به تست مورد نظر یکی از کلید های   .2

فرمان های الزم به بوبین های کلید قدرت اعمال می شود و تست  ACTبا زدن کلید  .3

مورد نظر انجام می شود. نتایج عملکرد زمانی کنتاکت ها در چند صفحه نشان داده 

 خواهد شد.

 

 استفاده کنید. و  برای حرکت بین صفحات می توانید از کلیدهای 

می توانید تست را  ACTبا کلید  .4

 در حافظه ذخیره کنید.

می توانید نتایج تست  3 با کلید  .5

 را چاپ کنید.  

می توانید از این  ESCبا کلید  .6

 صفحه خارج شوید.

 ذخیره تست انجام شده

 را بزنید.  ACTکلید   ،نمایش نتایج تستدر صفحه اول پس از انجام تست و  .1

می توانید بین فیلدهای مختلف حرکت کنید و مشخصات  و  با زدن کلیدهای  

 کلید تست شده را وارد کنید.

را بزنید. اطالعات مربوط به تست انجام  ACTپس از وارد کردن  اطالعات، دوباره کلید  .2

خیره ردیف تعیین شده ذخیره می شود. اگر قبال در این شماره ردیف تستی ذ شده در

2 

2 

OUT OF SYNC : 0.9 ms 

 

ACT>Save test 3>Prn 

 اول( صفحه نمایش نتایج تست)صفحه
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تست  ENTERظاهر می شود که با زدن کلید  OVERWRITEشده باشد پیغام 

 بازنویسی می شود.

 صفحه مشاهده تست های ذخیره شده

 مشاهده کنید: "می توانید تستهای ذخیره شده را مجددا اصلیدر صفحه  3با زدن کلید  

 

 

 

 

 

 

 

می توانید بر روی تستهای ذخیره شده در حافظه حرکت کرده و  و   با کلیدهای 

 اطالعات آنها را مشاهده کنید.

 .برای این تست نشان داده می شودنمایش نتایج تست صفحه  1با زدن کلید  

 می توانید تست ذخیره شده را حذف کنید.  2با زدن کلید 

 چاپ نتایج تست

 نتایج تست را مشاهده و چاپ کنید:در دو حالت می توانید 

 صفحه مشاهده تست های ذخیره شده

 

POST ANJIRAK                06:10      

SN:12345678                CLOSE  

DATE:860205              TIM:1145 

1>View          2>Del           3>Prn 

 

 نام سایت

 تستنام  شماره سریال

تعداد کل تستهای 

 ذخیره شده

 شماره تست درحال نمایش

 تاریخ انجام تست
 ساعت انجام تست
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 نمایش نتایج تستدر صفحه  3با زدن کلید  .1

  ذخیره شدهمشاهده تستهای  در صفحه 3با زدن کلید  .2

 ظاهر می شود. PAGE TO PRINT?(0/1/2/3)پیغامدر هر حالت، 

 ( چاپ می شود.A,B,Cرا بزنید فقط نتایج تست کنتاکت های اصلی ) 1اگر کلید 

 ( چاپ می شود.C5تا  Aکنتاکت اول )  8را بزنید فقط نتایج تست 2 اگر کلید 

 .( چاپ می شودC13تا  Aکنتاکت ) 16را بزنید نتایج تست تمام  3اگر کلید 

 سوال می شود.ها برای چاپ منحنی  چاپ نمی شود ونتایج تست ، را بزنید 0اگر کلید 

 از چاپ در زیر نمایش داده شده است:هایی نمونه 
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