
Telecody 

 1اطالػبت فٌی
 

 هگبُشتض ۴۳۴٫۴۲ / ۸۶۸٫۸:                    فشکبًظ

+ ۵٠تب -  ۲٠:           هيضاى حشاست

 (ّاثغتَ ثَ ؽشايط پيشاهًْی) هتش ۲۵حذّد :                         ثُشد

 IP ۶۴:             کالعۀ ايوٌی

 ( ّلت۳  )CR ۱۲۳ Aهذل :                      ثبتشی

  (ثب  غالف) هيلی هتش X  ۴۸ X ۳٠ ۱۴۲:                       اثؼبد

 (ُوشاٍ ثب ثبتشی ّ ثذّى غالف) گشم ۱۸٠حذّد :                       ّصى

 ( ػذد ثب کذ ّسّدی ثبثت۲ ػذد ثب کذ ّسّدی اًتخبثی ّ ۱٠) ػذد ۱۲:    فشهبى ُبی ساديْيی

 

 

اصطالحبت 2
 

َ کذی»: فشهبى ساديْيی  ،(اًتخبثی)ثَ ايي ّعيلَ گظ اص دادى يک کذ ّسّدی هؼتجش « تل

.  يک عيگٌبل هی فشعتذ

 ثش سّی (اص صفش تب ًَ)ّاسد کشدى يک ؽوبسٍ يب يک عشی ؽوبسٍ : کذ ّسّدی

. (کيجْسد) صفحَ کليذ 

 صهبًی کَ دس آى، ثَ ّعيلۀ فؾبس دادى يک دکوۀ دلخْاٍ، آى فشهبى ساديْيی: صهبى ػولکشد

.  کَ لجالً صبدس ؽذٍ اعت، هجذداً فشعتبدٍ هی ؽْد

 

 

ثشچغت ؽوبسۀ عشيبل 3
 

  هثالً دس. لطفبً ثشچغت ؽوبسۀ عشيبل سا دس يک هکبى هطوئي ًصت کٌيذ

.  کتبة ساٌُوب، جؼجۀ ثشد ّ غيشٍ

 ؽوبسۀ عشيبل ثَ هٌظْس حزف کشدى ُوۀ کذُبی ّسّدی کَ

َ سيضی ؽذٍ اًذ، هْسد ًيبص اعت .  ثشًبه

 

 

تؾشيح ػولکشد 4
 

َ کذی»  سا ثَ يک گيشًذٍ (کذ اسعبلی)دعتگبُی اعت، کَ اص طشيك اهْاج ساديْيی فشهبًی « تل

 صبدس هی کٌذ، الجتَ اگش لجالً کذ ّسّدی صحيح ثَ ّعيلۀ (هثالً دسة گبساژ)ثبصّی هحشک / 

.   کيجْسد ّاسد ؽذٍ ثبؽذ

َ کذی»ُشگبٍ کَ يک کذ ّسّدی ثَ صْست کبهل ّاسد گشدد،   يک فشهبى ساديْيی« تل

 ( سّؽي هی ؽْد۱ ؽوبسۀ LEDچشاؽ ).  ثبًيَ صبدس هی کٌذ۱ سا ثَ هذت 

 

ساٌُوبی ايوٌی 5
 

َ کذی»اص اعتفبدۀ -   دس هکبى ُب ّ تجِيضاتی کَ اص ًظش فٌی ًغجت ثَ اهْاج ساديْيی« تل

 (هثالً دس ُْاپيوب يب ثيوبسعتبى ).  حغبط ُغتٌذ، ثپشُيضيذ

َ کذی»-   افتبدى دعتگبٍ . سا دس جبی هٌبعت ّ هطوئي اًجبس کشدٍ ّ ًصت کٌيذ« تل

. هی تْاًذ هْجت صذهَ يب کبُؼ ثشد آى گشدد

َ کذی»کبسثشد -   تٌِب صهبًی هجبص اعت، کَ حشکت دسة لبثل ديذى ثبؽذ ّ اؽخبؿ يب اؽيبيی« تل

.  دس هغيش حشکت دسة لشاس ًذاؽتَ ثبؽٌذ

َ کذی»-   .سا دس حيطۀ چشخؼ دسة ًصت ًکٌيذ« تل



A6 . ُب َ ػالين ّ تْضيح دکو
 

: لشهض-  A ۲چشاؽ 
سّؽي هی ؽْد : ػولکشد اسعبل -

 چؾوک هی صًذ: ثبصگؾت/ خطب  -

َ ُب -   ثبًي۲٠َچؾوک صدى عشيغ ثَ هذت : هغذّد ؽذى دکو

 

: صسد-  A ۳چشاؽ 
کْتبٍ سّؽي هی ؽْد : تأييذ ّاسد کشدى فشهبى ثش دکوَ -

 چؾوک هی صًذ: تأخيش دس اسعبل/ صهبى فؼبل/ اػالى ثبصگؾت -

 

:  ۲+ ۱چشاؽ 
َ سيضی کذ ّسّدی، حزف ُوَ کذُب، صهبى فؼبليت سا سّؽي يب -  ثشًبه

.  ثبًيَ سّؽي هی ؽْد۲ثَ هذت :  خبهْػ کشدى -

 

َ ُبی اػذاد                 -     :٩  تب٠ دکو

 

ESC :
يب حزف کشدى / دکوۀ لطغ  -

 خبتن دادى ثَ صهبى فؼبليت -

 خبتوَ دادى ثَ ّاسد ؽذى کذ اًتخبثی -

 

P:  سيضی َ                      دکوۀ ثشًبه

ثشای تغييش دادى کذ ّسّدی  -

 .، دعتگبٍ ثَ حبلت فبثشيک دس هی آيذMدس تشکيت ثب دکوۀ  -

 

M: سيضی َ                      دکوۀ ثشًبه

خبتوَ دادى يب سّؽي کشدى صهبى فؼبليت  -

 .، دعتگبٍ ثَ حبلت فبثشيک دس هی آيذPدس تشکيت ثب دکوۀ  -

 

:  َدکوۀ ًمط                   

. يک فشهبى سا ثذّى ّاسد کشدى کذ صبدس هی کٌذ -

 

: َدکوۀ حلم                    

 .يک فشهبى سا ثذّى ّاسد کشدى کذ صبدس هی کٌذ -

 

فشهبى ُبی ساديْيی 7
 

دکوَ    فشهبى ساديْی   دکوَ  فشهبى ساديْی 

 



B . ًصت
 

.  هتش۱٫۶استفبع ًصت، حذالل - 

.  ًگبٍ کٌيذBثَ ػکظ . هکبى ًصت سا هْسد تْجَ لشاس دُيذ- 

 

 

َ کذی»سّؽي کشدى 8  « تل
 

َ کذی» . لطفبً  آى سا سّؽي کٌيذ. دس صهبى تحْيل خبهْػ اعت« تل

.  ثبًيَ فؾبس دُيذ۵ سا ثَ هذت Mدکوۀ - ۱

« کذی َ   عَ هشتجَ چؾوک هی صًذ،LED  ۲چشاؽ . سّؽي ؽذٍ اعت« تل

.  ثبًيَ سّؽي هی ؽًْذ۲ ثشای هذت ۲+ ۱ عپظ چشاؽ ُبی 

 

 

َ سيضی 9  َ کذی»ثشًبه « تل
 

َ سيضی - ۱ . سا ثش سّی گيشًذٍ فؾبس دُيذ (A. 1)دکوۀ ثشًبه

   يب ، ٩اص صفش تب : فشهبى ساديْيی دلجخْاٍ سا اًتخبة کٌيذ- ۲

َ ُبی : تْجَ َ سيضی کشد ( ّ )ثب دکو . ًوی تْاى کذ ّسّدی سا ثشًبه

 ثَ هٌظْس ايوٌی ُش يک اص کذُبی ساديْيی هْسد اعتفبدٍ، يک کذ ّسّدی- ۳

َ سيضی کٌيذ .  ثشًبه

سيضی خبتوَ دُيذ َ .  ثَ ثشًبه

  

 

َ سيضی کذُبی ّسّدی 10  ثشًبه
 

َ سيضی  ثَ هٌظْس ايوٌی ُش يک اص کذُبی ساديْيی هْسد اعتفبدٍ، يک کذ ّسّدی ثشًبه

.  کٌيذ

.  سلن تؾکيل ؽذٍ اعت۸ لغوت ّ حذاکثش ۲کذ ّسّدی اص 

  فشهبى ساديْيی اًتخبثی (             ۱سلن ) ۱ثخؼ 

 ۸۸۸   ۱:             ثَ ػٌْاى هثبل    اًتخبة آصاد    (       ۸ تب ۲سلن ) ۲ثخؼ 

 

 

َ سيضی کٌيذ۱کذ ّسّدی سا ثشای فشهبى ساديْيی  :  ثشًبه
 

۱ -Pسا فؾبس دُيذ  .

.  سا فؾبس دُيذ۱- ۲

۳ -Pسا فؾبس دُيذ  .

.  سا فؾبس دُيذ۱:  کذ ّسّدی سا ّاسد کٌيذ۱ثخؼ - ۴

 . سا عَ هشتجَ فؾبس دُيذ۸هثالً ػذد :  کذ ّسّدی سا ّاسد کٌيذ۲ثخؼ - ۵

 ( هشتج٧َحذاکثش ) 

۶ -Pسا فؾبس دُيذ  .

سيضی پبيبى يبفت َ .  ثبًيَ سّؽي هی ؽًْذ۲ ثشای هذت ۲+ ۱چشاؽ ُبی .  ثشًبه

: ثشای کٌتشل کذ ّسّدی سا اهتحبى کٌيذ- ٧

۱   ۸۸۸ 

.  ثبًيَ سّؽي هی ؽْد۱ ثشای هذت LED ۱چشاؽ 

 

 

 



تغييش کذ ّسّدی 11 
 

۱ -Pسا فؾبس دُيذ  .

  ۸۸۸   ۱:   کذ ّسّدی لذيوی سا ّاسد کٌيذ- ۲

۳ -Pسا فؾبس دُيذ  .

.  سا فؾبس دُيذ۱:  کذ ّسّدی سا ّاسد کٌيذ۱ثخؼ - ۴

 .  سا عَ هشتجَ فؾبس دُيذ۵هثالً ػذد :  کذ ّسّدی سا ّاسد کٌيذ۲ثخؼ - ۵

 ( هشتج٧َحذاکثش )

۶ -Pسا فؾبس دُيذ  .

سيضی پبيبى يبفت َ .  ثبًيَ سّؽي هی ؽًْذ۲ ثشای هذت ۲+ ۱چشاؽ ُبی .  ثشًبه

: ثشای کٌتشل کذ ّسّدی سا اهتحبى کٌيذ- ٧

۱   ۵۵۵ 

.  ثبًيَ سّؽي هی ؽْد۱ ثشای هذت LED ۱چشاؽ 

 

 

حزف کشدى کذ ّسّدی 12 
 

 ثذيي ّعيلَ توبهی کذُبی ّسّدی حزف هی ؽًْذ ّ دعتگبٍ ثَ حبلت

. فبثشيک دس هی آيذ

 

۱ -Mسا فؾبس دُيذ  .

۲ -Pسا فؾبس دُيذ  .

. سا ّاسد کٌيذ، ثَ ثشچغت تْجَ کٌيذ ( سلوی٩)کذ ثبصگؾت - ۳

۴ -Mسا فؾبس دُيذ  .

۵ -Pسا فؾبس دُيذ  .

ثبًيَ سّؽي هی ؽًْذ۲ ثشای هذت ۲+ ۱چشاؽ ُبی .  ُوَ کذُبی ّسّدی حزف ؽذًذ  .

 

 

ٍ اًذاصی 13  سا
 

: ؽشايط
َ سيضی ؽذٍ اعت-  . کذ ساديْيی دلخْاٍ ثش سّی گيشًذٍ ثشًبه

َ سيضی ؽذٍ اًذ-  . کذُبی ّسّدی ثشًبه

 

 (هثالً ثبص ؽذى دسة گبساژ)اکٌْى هی تْاى اص طشيك يک کذ ّسّدی يک فشهبى ساديْيی 

.  سا حزف ًوْد

 ثب ّاسد کشدى آخشيي ؽوبسۀ يک کذ ّسّدی هؼتجش، فشهبى ساديْيی عشيؼبً ثَ گيشًذٍ

.  اسعبل هی ؽْد

 چشاؽ LED ۱ ثبًيَ سّؽي هی ؽْد۲ ثشای هذت  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

سّؽي ّ خبهْػ کشدى صهبى فؼبل 14 
خبهْػ : ّضؼيت دس صهبى تحْيل

 

 هی تْاًذ (P ،M ،ESCثَ جض )ُش دکوۀ دلخْاٍ  ( ثبًي۲٠َحذّد )دس ٌُگبم صهبى فؼبل 

  ثبًيَ هجذداً ۱٠کذ ّسّدی لجلی اسعبل هی گشدد ّ صهبى فؼبل ثَ هذت .  فؾبس دادٍ ؽْد

. صهبى فؼبل ثشای ُوَ فشهبى ُبی ساديْيی صبدق اعت. آغبص هی ؽْد

 

سّؽي ّ خبهْػ کشدى 
 اگش صهبى فؼبل خبهْػ ثبؽذ، آًگبٍ سّؽي هی ؽْد ّ دس صْست خبهْػ ثْدى،

.  سّؽي هی ؽْد

۱ -Mسا فؾبس دُيذ  .

۲ -سا فؾبس دُيذ  .

۳ -Mسا فؾبس دُيذ  .

سيضی پبيبى يبفت َ .  ثبًيَ سّؽي هی ؽًْذ۲ ثشای هذت ۲+ ۱چشاؽ ُبی .  ثشًبه

 

آيب صهبى فؼبل سّؽي اعت؟ 
چگًَْ هی تْاى کٌتشل کشد، کَ آيب  صهبى فؼبل خبهْػ يب سّؽي اعت؟ 

  ثبًيَ فشعتبدٍ هی ؽْد،۱کذ ّسّدی هؼتجش سا ّاسد کٌيذ، فشهبى ساديْيی ثَ هذت - ۱

.  سّؽي هی ؽْدLED ۱ چشاؽ 

.  ثبًيَ چؾوک هی صًذ۲٠ پظ اص فشعتبدى فشهبى ساديْيی ثشای هذت LED ۲چشاؽ - ۲

 

 

سّؽي ّ خبهْػ کشدى اسعبل تأخيشی  15 
 

خبهْػ : ّضؼيت دس صهبى تحْيل
َ ای اسعبل هی ؽْد٩ تب ۱فشهبى ساديْيی ثب تأخيشی   ،٩ًبحيۀ تٌظين اص صفش تب .  ثبًي

 تأخيش اسعبلی ثشای ُوَ.  دس حبلی کَ تأخيش صفش ثَ هؼٌی خبهْػ ثْدى هی ثبؽذ

.  فشهبى ُبی ساديْيی صبدق اعت

 

سّؽي ّ خبهْػ کشدى 
۱ -Mسا فؾبس دُيذ  .

۲ -سا فؾبس دُيذ  .

. صهبى تأخيش دلجخْاٍ سا اًتخبة کٌيذ- ۳

۴ -Mسا فؾبس دُيذ  .

سيضی پبيبى يبفت َ .  ثبًيَ سّؽي هی ؽًْذ۲ ثشای هذت ۲+ ۱چشاؽ ُبی .  ثشًبه

 



C16 . تؼْيض ثبتشی
 

. اعتفبدٍ کٌيذ ( ّلت۳  )CR ۱۲۳ Aدس تؼْيض ثبتشی فمط اص هذل - 

َ ثٌذی آى سا ثبص ًکٌيذ-  . اگش ثبتشی سا دس اًجبس ًگبٍ هی داسيذ، ثغت

 ايي حفبظ دس صْست ًصت غلط ثبتشی هبًغ صذهَ يب . حفبظ لطت ثٌذی ثبتشی سا ثشًذاسيذ- 

َ کذی»خشاثی  . هی ؽْد« تل

 ، ثشای آًکَ لبة ثَ خْثی ثغتَ ؽْد ّ اص ًفْر آة ثَ جؼجَ جلْگيشی ؽْد، (۳)پيچ ُب سا - 

. هحکن کٌيذ (هثل تؼْيض چشخ اتْهجيل )ُويؾَ ثَ صْست ضشثذسی 

 

چگًْگی تؼْيض ثبتشی 
 

. سا ثشداسيذ (۱)جلذ -  ۱

. سا ثبص کٌيذ (۲)پيچ -  ۲

َ کذی»- ۳ ٍ داسًذٍ)سا اص غالف « تل . ثيشّى ثکؾيذ (ًگب

. سا ثبص کٌيذ (۳) پيچ ۸- ۴

َ کذی»- ۵ . سا ثبص کٌيذ« تل

 . سا ثشداسيذ ّ ثبتشی جذيذ سا ثَ ُوبى صْست جبی دُيذ (۴)ثبتشی - ۶

 (ثَ لطت ُب تْجَ کٌيذ)

َ کذی»- ٧  (، ثشػکظ۱ ثَ ۴اص لذم ). سا دّثبسٍ ثجٌذيذ« تل

 

   دس ٌُگبم اختالالتػيت يبثی17 
 

.هایسیستمکنترلرابراساسجدولزیرمیتوانیدبرطرفکنیدعیب  

 

 ًْع ايشاد ػلل هوکي
َ سيضی ًؾذٍ اعت« کذیتلَ» . ثشًبه

 .ثبتشی توبم ؽذٍ اعت

 .ؽْدثبصّی هحشک ثبص ًوی

 هشتجَ کذ ّسّدی اؽتجبُی ّاسد ؽذٍ اعت ۳

 لطغ ESC دکوۀ ٍ ّعيلۀيب ّاسد کشدى کذ ة

 ثبًيَ ۲٠صفحَ کليذ ثَ هذت . گشديذٍ اعت

 .گشددهغذّد هی

ّاسد کشدى يک کذ ّسّدی اهکبى 

 ثَ صْست LED ۱ + ۲. ًذاسد

چؾوک  ثبًيَ ۲٠ثَ هذت هتغيش، 

 . صًٌذهی

 . صًذچؾوک هیLED ۲ خطب دس ّاسد کشدى کذ ّسّدی

. صهبى فؼبل جشيبى داسد

 
LED ۲صًذچؾوک هی :

  هشتج۲َ-  ّلفَ –هشتجَ ۲

. ثبتشی توبم ؽذٍ اعت LED ۱ ثَ ٌُگبم فشعتبدى يک کذ

 . صًذّسّدی چؾوک هی

ثَ ثخؼ سّؽي . خبهْػ اعت« کذیتلَ»

َ کذی»کشدى  . هشاجؼَ کٌيذ« تل

ُيچ ّاکٌؾی پظ اص فؾبس دادى 

 .ُب ديذٍ ًوی ؽْددکوَ

.اسعبل تأخيشی فؼبل اعت  LED ۲َُبيی کْتبٍ چؾوک ثب ّلف

 .هی صًذ

خبلی ؽذى ثبس الکتشّاعتبتيک تْعط کبسثش 

 لطفبً دکوۀ ESC سا فؾبس دُيذ 

ّاسد کشدى يک کذ ّسّدی اهکبى 

 .ًذاسد

 


