
 

 
 

 ساعت و تاریخبرنامه ریزي 
 را فشار دهید. (در صورتی Setبعد از روشن کردن دستگاه دکمه 

که دکمه ها عمل نکردند به قسمت قفل کردن دکمه ها مراجعه 
 کنید.) در این بخش می توانید ثانیه را تنظیم کنید.

 
 وارد تنظیمات مربوط به دقیقه می Setبا فشردن مجدد دکمه 

 شوید.

 
 وارد تنظیمات مربوط به ساعت می Setبا فشردن مجدد دکمه 

 شوید.

 
  وارد تنظیمات مربوط به روز می شوید.Setبا فشردن مجدد دکمه 

 
  وارد تنظیمات مربوط به ماه می شوید.Setبا فشردن مجدد دکمه 

 
 وارد تنظیمات مربوط به روز هاي Setبا فشردن مجدد دکمه 

 هفته می شوید.

شنبه 

یکشنبه  

دوشنبه  

سه شنبه  

چهارشنبه  

پنجشنبه  

جمعه  
 وارد تنظیمات مربوط به سال می Setبا فشردن مجدد دکمه 

 شوید.

 
  تنظیمات ذخیره می شوند.Setدر آخر با فشردن دکمه 

 Min Maxفرمان روزانه و هفتگی ساعت 

 
معرفی دستگاه 

 فرمان 50ساعت فرمان روزانه و هفتگی، داراي قابلیت برنامه ریزي بیش از 
می باشد که می توانید بنابه ضرورت کاري خود، آن را برنامه ریزي نموده و 

 استفاده نمایید.
 الکتروتکنیک برتر فرمان روزانه و هفتگیویژگی هاي ساعت 

  فرمان50تنظیم بیش از  
 هفته کل براي تکرار قابل روز، در فرمان 5 حداکثر روزانه ریزي برنامه 
 هر در فرمان 5 حداکثر تا جداگانه صورت به هفته روز هر ریزي برنامه 

 روز
 و ساعت 24 زمان مدت در روز یک در تکرار قابل زمان ریزي برنامه 

 هفته کل براي تکرار قابل
 کل براي فرمان 5 حداکثر  ریزي برنامه قابلیت با هفتگی ریزي برنامه 

 هفته
 قابلیت حفظ و نگه داري داده ها 

 

 مشخصات فنی
 AC ولت 220ولتاژ ورودي  
  آمپر10داراي یک خروجی  
 داراي نمایشگر روزهاي هفته 
 داراي نمایشگر نشان دهنده روزانه یا هفتگی بودن دستگاه 

                                 

Tel: 09116402610 
Telegram:09100600029 
Site: e-technic.ir 

Min Maxالکترونیک، بزرگترین مجموعه در زمینه برق و الکترونیک  

تولید کننده کنترل ولتاژ سه فاز و تک فاز، کنترل سطح مایعات، کنترل سطح مایعات تایمر دار، ساعت نجومی دو رله، ساعت نجومی 

 مینیاتوري، تایمر دیجیتال، ساعت فرمان روزانه و هفتگی، کنترل فاز، برد آموزشی آردینو ، هدربردهاي آموزشی

   

 

Tel:09116402610


 

 
 

فشار دهید.در این قسمت مدت زمان روشن بودن قابل تنظیم می باشد. 

 را Set قرار داده و دکمه 30) را برابر  (nnطبق مثال باال 

 Set قرار داده و دکمه 01) را برابر   (nhفشار دهید. مقدار 
 را فشار دهید.

 را فشار Set قرار داده و دکمه 40) را برابر  (Fnمقدار  
 دهید.

  را فشار دهید.Set قرار دهید و دکمه 00) را  (Fhمقدار  

) تعداد تکرار در یک روز قابل تنظیم می  (reدر قسمت  
  مقدار دهی شده است.4باشد، که در این مثال برابر 

 و ذخیره کردن برنامه دستگاه را به صفحه Setسپس با فشردن دکمه  
 اصلی برگردانید. این تنظیم براي روزهاي آتی نیز برقرار می باشد.

  برنامه ریزي هفتگی
 حالت اول

 
 5در این حالت شما می توانید هر روز هفته را به صورت جداگانه و حداکثر 

 نمایش d6 تا d0فرمان براي هر روز تنظیم نمایید. روزهاي هفته به صورت 
 نمود. براي مثال می off یا onداده می شود که می توان روز مورد نظر را 

 دقیقه شروع و در 8:20خواهیم در روز دوشنبه، یک بار فرمان در ساعت 
  تمام شود. یه صورت زیر عمل می نماییم:10:30

 Up می رویم و مقدار آن را با استفاده از d2 بر روي Setبا فشردن دکمه 

   قرار می دهیم.on برابر Downیا 

   قرار می دهیم.1 را برابر Setدر مرحله بعد  

 08) و ساعت را برابر  (20 دقیقه را برابر On1در قسمت  

 ) قرار دهید.(

 10) و ساعت را برابر  (30 دقیقه را برابر Of1در قسمت  

 ) قرار دهید.(
 

 برنامه ریزي روزانه
 را فشار دهید. بعد از ظاهر شدن Downدکمه 

 می توانید به Down یا Up با فشردن دکمه 
 حالت برنامه ریزي روزانه یا هفتگی بروید.

 برنامه ریزي روزانه
 وارد صفحه بعد می شوید که می توانید به دو Setبا فشردن دکمه 

 صورت دستاه رو براي فرمان روزانه برنامه ریزي کنید.
 حالت اول

 
 فرمان روزانه را تنظیم 5در این حالت شما می توانید حداکثر 

 نمایید.

 فرمان 5 به شما اجازه می دهد که حداکثر گزینه 
 در مرحله بعدي می Setرا برنامه ریزي نمایید. با فشردن دکمه 

توانید دقیقه مورد نیاز براي روشن شدن رله را تنظیم نمایید. با 
 می توانید ساعت مورد نیاز براي روشن Setفشردن مجدد دکمه 

 می توانید Setشدن رله را تنظیم نمایید. با فشردن مجدد دکمه 
 زمان خاموش شدن رله را تنظیم نمایید.

 توجه: در صورتی که تداخل زمانی وجود داشته باشد خطا 

  نمایش داده می شود.
 حالت دوم

 

نمایش داده می   پیام Setبعد از فشردن دکمه  
به  شود. در این قسمت باید زمان شروع فرمان را تنظیم کنید. 

 شروع به کار کند 10:45عنوان مثال می خواهید دستگاه از ساعت 
 دقیقه خاموش باشد، و 00:40 روشن و به مدت 01:30و به مدت 
  بار در روز تکرار شود.4این عمل 

 Sn(  برابر Down یا Up را با استفاده از کلید (
 را فشار دهید. در قسمت بعد Set قرار داده و سپس دکمه 45

  را Set قرار داده و دکمه 10 را برابر Sh)مقدار (
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 نحوه قفل کردن دستگاه
 بر LC on ثانیه پیام 5 را فشار دهید. بعد از Down و Upدکمه 

روي نمایشگر نشان داده می شود. با این عمل هیچ از دکمه ها غیر از 
 عمل نمی کند. براي برگشت به حالت قبل، مجدد کلید resetدکمه 

Up و Down ثانیه پیام 5 را هم زمان فشار دهید. بعد LCof 
 نمایش داده می شود.

 

 
تمام محصوالت برق صنعتی داراي سه سال گارانتی رایگان  

 از مدت زمان خرید محصول می باشند.
 

Min Maxالکترونیک  
 09116402610تلفن تماس: 

09100600029 

Min.maxelectronic  
 آدرس: مازندران- بابل- امیرکال- خیابان ابن سینا

 47317-49696کدپستی: 

توجه: در صورتی که بخواهید چند فرمان در برنامه هفتگی 
 انجام شود و تداخل زمانی وجود داشته باشد خطا 

  نمایش داده می شود.
 حالت دوم

 
در این حالت شما می توانید به دستگاه فرمان بدهید که در یک روز 

خاص در هفته و در ساعت تعیین شده فرمان را اجرا کرده و در 
همان روز یا روز دیگر و در ساعت تعیین شده فرمان را متوقف کند. 

  فرمان متفاوت را اجرا نمایید.5در این بخش هم شما می توانید تا 
 فرمان 12:00به عنوان مثال می خواهیم در روز سه شنبه ساعت 

 دقیقه روز پنجشنبه فرمان متوقف 14:25اجرا شود و در ساعت 
 شود.

Set تنظیم کنید. 1 را بر روي   
 در مرحله بعد روزي که باید فرمان اجرا Setبعد از فشردن دکمه 

 را که معادل روز don3شود را انتخاب می کنیم. در این قسمت 
 انتخاب می Down یا Upسه شنبه است را با استفاده از دکمه 

  کنیم.
 تنظیم 12 و ساعت را بر روي 00 دقیقه را بر روي On1در قسمت 
 می کنیم.

dof5 را که معادل روز پنجشنبه براي متوقف کردن فرمان هست را 
  انتخاب می کنیم.Down یا Upبا استفاده از کلید 

 
 تنظیم 14 و ساعت را بر روي 25 دقیقه را بر روي Of1در قسمت 
 می کنیم.

توجه: در صورتی که بخواهید چند فرمان در برنامه هفتگی 
 انجام شود و تداخل زمانی وجود داشته باشد خطا 

  نمایش داده می شود.
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