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 جعبه  داخل محتويات

 سرسيم .1

 
 مپرآ 3 ولت 22اداپتور  .2

 
 سيم اتصال دو آنتن .3

 
 )عدد2( پالك پيچ و رول .2

 
 دوعدد انتن .5

 الومينيومي(گرده ماهي)داكت  .6

 
 دو آنتن  مراحل نصب
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 نتن ها باز شودنماييد تا درب آن را باز درب آروي  خارج نموده و پيچ جعبه داخل  نتن ها را ازابتدا آ .1

سيم قرمز : وصل ميكنيم )توجه  1شماره  از داخل كارتن برداشته و به سوكتراي روشن كردن دستگاه ابتدا سرسيم را ب .2

 داپتور را به برق و به سرسيم متصل نماييد دهيد( سپس آرنگ را سمت راست قرار 

جعبه .سيم طوسي رنگ را از داخل  ن فرستنده قرار دهيدتنروبروي آرا  برد شلوغ تر و داراي بلندگو( نتن گيرنده )باآ .3

 متصل نماييد   (3شماره )سمت ديگر ان را به سوكت  و (2) شماره آن را به سوكت برداشته و يك سر 

مين را ز 12مت زده  سپس بوسيله مته شماره را در فاصله مناسب قرار داده و محل قرار گرفتن روي زمين را عال آنتن ها .2

 پالك آنتن ها را به زمين متصل كنيد سوراخ و بوسيله پيچ و رول

 گرده ماهي را به اندازه فاصله دو آنتن بريده و چسب آكواريوم بزنيد و روي سيم واسط قرار هيد. .5
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 نصب سه آنتن در يک معبر

 نصب سه آنتن در كنار هم آنتن فرستنده را در وسط قرارداده و دو آنتن گيرنده را در طرفين قرار ميدهيم.به منظور 

 نحوه اتصال سيم ها بصورت ذيل مي باشد.
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 نكاتی كه قبل از نصب بايد به ان توجه گردد

برق دستگاه بايد مستقيم از پريز برق و يا از جعبه مينياتوري گرفته شود.و نبايد از سه راه برقي كه وسايل ديگر به ان  .1

 متصل است برق گرفت زيرا باعث ايجاد نويز در دستگاه مي شود. 

 حساس بوده به طوري كه عملكرد دستگاه دچار مشكل مي شود دستگاه به چراغ نئون بسيار .2

 يا گيرايي ان كم مي شود رد شود زيرا دستگاه از كار مي افتد و در راستاي عمودي نبايد سيم برقن ها و موازي آنت .3

متري دستگاه نبايد دستگاه هم فركانس ديگري نصب شوده باشد زيرا دو دستگاه نزديك هم باشند هر دو 11در شعاع  .2

يا اينكه فرستنده ها  .هم متفاوت باشد.و بايد دستگاهي نصب كنيد كه فركانس انها با از كار افتاده و بوق خطا مي زند انها

 تنظيم كنيد. Master /Slaveرا بصورت 
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در صورتي كه دستگاه را كنار ويترين نصب مي كنيد داخل ويترين چراغ هاي زياد نصب باشد احتمال كم شدن گيرايي  .5

 دستگاه بسيار زياد خواهد بود.

 دستگاه دچار اختالل مي شودعملكرد وري باشد زيرا برق يا جعبه مينيات كنتورانتن هاي دستگاه نبايد  ت تذكر : پش

بايد طبق استاندارد دستگاه خريداري شده نصب شود.چنانچه فاصله دو انتن بيش از  فاصله دستگاه )فاصله بين دو انتن( .6

 تشخيص داده مي شودحد استاندارد باشد امكان تشخيص تگ و ليبل كم و يا اصال 

ي سانتيمتر م 121سانتبمتر و تگ متوسط  121با استفاده از تگ بزرگ  PROSLIMحداكثر فاصله استاندارد دستگاه  .7

 باشد ي سانتيمتر م 111سانتيمتر و ليبل متوسط  121با استفاده از ليبل بزرگ  و باشد.

 سانتيمتر مي باشد 121و تگ متوسط  161گ بزرگ با استفاده از ت PROWIDEحداكثر فاصله استاندارد براي دستگاه  .8

 سانتيمتر مي باشد. 111سانتيمتر و ليبل متوسط  131و با استفاده از ليبل بزرگ 
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 نصب تكمیلی مراحل

 كه اداپتور به كمك سر سيم به ان وصل ميشود.روي برد فرستنده  DC.INبرق اصلي دستگاه  .1

 شود. برد گيرنده وصل مياز برد فرستنده به كه به كمك سيم طوسي رنگ  DC.OUTبرق خروجي دستگاه  .2

3. P1- OUT  برق گيرنده دوم مي  نصب شود بعنوان تامين كنندهكه دستگاه بصورت سه انتن درصورتي روي برد فرستنده

 باشد.

 روشن شود محيط داراي نويز مي باشد. روي برد گيرنده LED4در صورتي كه  .2

5. GND  ياگراند)اتصال به زمين(در صورتي كه چراغLED4  برروي برد گيرنده روشن باشد محيط داراي نويز مي باشد كه

 با كمك سيم اتصال به زمين رفع ميشود 

6. ALARM VOLUME براي تنظيم صداي دستگاه مي باشد 

7. VR4 سه چراغ و ومتر سفيد رنگ( )پتانسي اين پتانسيومتر براي تنظيم حساسيت دستگاه نسبت به تگ يا ليبل مي باشد

 به صورت چشمك DS1+ميزان حساسيت دستگاه را نشان مي دهد.كه ايده ال ترين حالت  بر روي برد گيرنده سبز رنگ

 دو انتن نسبت به استاندارد دستگاه نصب شود. )فاصله( درصورتي اين حالت ايده ال خواهد بود كه زن كم نور مي باشد.

 چشمك بزند. ياDS3+كامال روشن و چراغ  DS2+حتي  چشمكزن وDS2+ كامال روشن و چراغ  DS1+چنانچه چراغ  .8

يا حساسيت دستگاه باال بوده كه با  تگ يا ليبل وجود دارد. (ها انتن )پشت محيط داراي نويز مي باشد.يا اطراف دستگاه

و در جهت  عقربه هاي ساعت كم بر روي برد گيرنده  نسبت به شرايط محيط خالف VR4كمك پتانسيومتر سفيد رنگ 

 شود مي عقربه ها زياد

9. -+ALARM ت.وهمراه با روشن شدن راغ قرمز هنگامي روشن مي شود كه دستگاه تگ يا ليبل تشخيص داده اساين چ

 االرم مي كند قدستگاه شروع به بو (ALARM+)چراغ قرمز

 توجه

را تغيير دهيدو در صورت تغيير ساير پتانسيومترها  دستگاه از حالت گارانتي  VR4پتانسيومتر  فقط و فقطجهت تنظيم حساسيت 

 عهده دار نمي باشد.خصوص  در اين را خارج مي گردد و شركت هيچگونه مسئوليتي


