
 

 
 

 باشد. دستگاه با غروب آفتاب روشن شده 0 بر روي tدر صورتی که 
 تنظیم 1 بر روي tو با طلوع آفتاب خاموش می شود. در صورتی که 

 12 تا 1در قسمت بعد می توانید از Setشود. با فشردن دکمه 
ساعت را براي مدت زمان روشن بودن تنظیم نمایید. به صورتی که 
با غروب آفتاب دستگاه روشن شده و بعد از طی مدت زمان تنظیم 

 شده خروجی دستگاه خاموش می شود.
اگر مدت زمان تعیین شده بیشتر از طلوع آفتاب باشد. نکته: 

 اولویت با طلوع آفتاب خواهد بود.
 وارد صفحه مربوط به تنظیمات ثانیه می Setبا فشردن دکمه 

 استفاده Down یا Upشوید. براي تنظیم ثانیه می توانید از دکمه 
 نمایید.

 
 وارد صفحه مربوط به تنظیمات دقیقه می Setبا فشردن دکمه 

 شوید.

 
  را فشار دهید.Setبراي وارد شدن به صفحه تنظیمات ساعت دکمه 

 
 وارد صفحه مربوط به تنظیمات روز Setبا فشردن مجدد دکمه 

 خواهید شد.

 
 وارد صفحه مربوط به تنظیمات ماه Setبا فشردن مجدد دکمه 

 خواهید شد.

 
 مجدد فشرده شود. صفحه مربوط به Setدر صورتی که دکمه 

قرن دیده می شود. در صورتی که عدد نشان داده شده بیشتر 
 به صفحه مربوط به سال Setیا کمتر بود، با فشردن دکمه 

رفته و میزان سال را کم نمایید. به عنوان مثال سال مورد نظر 
 برابر y و 14 برابر Ct می باشد، در صورت مشاهده 1398

 برسد 00 کم کرده تا Down را با فشردن دکمه y، مقدار 74
 98 آن را بر روي Downو سپس با فشردن مجدد دکمه 

  به صورت Ctتنظیم نمایید. در این صورت قسمت مربوط به 
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 معرفی دستگاه
ویژگی ساعت نجومی این است که 
بدون نیاز به نور خورشید و در هر 

شرایطی با استفاده از 
میکروپروسسور طلوع و غروب 

آفتاب را به صورت دقیق تشخیص 
می دهد. همچنین می توان آن را در محیط سر پوشیده استفاده 

 نمود.

 Min Max آمپر 10  ساعت نجومی مینیاتوريویژگی هاي

 تشخیص طلوع و غروب خورشید با استفاده از میکروپروسسور 
 حفظ تاریخ، ساعت و کلیه تنظیم ها بعد از قطع برق 
  به صورت اتوماتیک ماهه اول و دوم سال6تغییر ساعت در  
 تشخیص سال کبیسه 
 فعال یا غیرفعال کردن رله به صورت دستی 
 تا 1تایمر قابل تنظیم جهت خاموش نمودن سیستم روشنایی از  

  ساعت بعد از غروب آفتاب12
 داراي باتري پشتیبانی براي حفظ و نگه داري داده ها 
 تنظیم رله به صورت دستی یا قابل تنظیم 

 

 مشخصات فنی
 AC ولت 220ولتاژ ورودي  
  آمپر10داراي خروجی  

 برنامه ریزي دستگاه

 مشاهده می بعد از روشن کردن دستگاه صفحه سگمنت به صورت 
 شود.

 وارد صفحه زیر می شوید. در این صفحه می توانید Setبا فشردن دکمه 
مشخص کنید که زمان خاموش شدن مطابق با طلوع آفتاب باشد یا بر 

 اساس ساعت تعیین شده است.
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 تنظیم دستی رله ساعت نجومی مینیاتوري
در این حالت می توانید رله را به صورت دستی خاموش یا روشن نمایید. 

 براي اینکار به صورت زیر عمل نمایید:

 ظاهر  ثانیه فشار دهید تا صفحه 5 را به مدت Downابتدا دکمه 
گردد. در این حالت رله خروجی در حالت دستی قرار می گیرد. براي 

 ثانیه نگه داشته و سپس 5 را به مدت Downبرگشت به حالت قبل دکمه 
 رها کنید.

 4 ساعت فعال بوده و بعد از 4تذکر: حالت دستی تنها به مدت 
 ساعت به حالت اتوماتیک برمی گردد.

 
 

تمام محصوالت برق صنعتی داراي سه سال خدمات پس از  
 فروش رایگان از مدت زمان خرید محصول می باشند.

 

 
تمام محصوالت برق صنعتی داراي سه سال خدمات پس از  

 فروش رایگان از مدت زمان خرید محصول می باشند.
  الکترونیکMin Maxمجموعه 
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09100600029 

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

 47317-49696کدپستی:

  تنظیم می گردد.13خودکار بر روي 

 

 
 قفل کردن دستگاه 
براي جلوگیري از تنظیمات دستگاه توسط افراد غیرمتخصص، می  

توان عملکردها دکمه ها رو قفل نمود. براي این منظور با فشردن 
 شمارشگر شروع به شمارش می کند Down و Upهمزمان دکمه 

 بر روي صفحه نشان داده می شود که Ln ثانیه پیام 5و بعد از 
بیانگر قفل شدن دکمه ها می باشد. براي خروج از حالت قفل دکمه 

Up و Down ثانیه پیام 5 را همزمان فشار دهید. بعد از Lf بر 
روي نمایشگر نشان داده می شود و دستگاه از حالت قفل خارج می 

 شود.

 نحوه نصب 
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