
 CC200مدلهای 

Mvmt. Cal. No. F100 
 

 راه اندازی دریافت ماهواره ای
دریافت مااوارر  ر  وادااار ودااد  ی مای تایهات تا  
طااار دیااای رر  روااور.  سااادر هاان ر. رر  روااور.   
دریافت ماوارر  در .مااوی داوید یا  باا تثهات  اوثا  

 اامل می سادر
در دریافت ماوارر  ر  ت  طار معمال در فضاا  تاا. ی 

مکان وایی اا  در نن دیاو سا اه تا  نیامان ی ااد 
دررد مافقثاات نمثاا  ماای تاسااور تلواای رارماال ااا  تاال 
دریافاات ماااوارر  ر  بااا ثل  عرروااو ردااار  روااو ر.  
یاوامان وا  تلنو  درواان  باورول رککالیکای ی ن  

 ی وارر
   در داکی ا  هثچ بنظاث  در داکات بهادثو  تا

( رر Aیثن )هاا –توو  قلرر دررد دام    رریت 
 ورت  مو  دی  اوث  وگا  درسا  ی یپن روا ومائث

     رقلتاا     اوثاا  ساامار تاالر  ومااای  واث اا
نولین دریافت یاثگنال مای  الدد  ی یاپن 

( قاالرر ماای  ثاالدر دریافاات 12 00) RXری  
 یثگنال در رین کحظ  سلیع می سادر

  یارت رر در داکای تگثلیو ا  ر. توواان فاصال 
    نن ری تا  وماایی تاوین درسا  تاسو ی ص ح

ماااوو ی تااا. ر. نیاامان تاسااور تلااالین داکاات 
یضعثای ریت ا  ص ح    یارت مهاقثما ری 
ت  تاال تاساو ی وهادت تا  نیامان .رییا  وورساا  

 تاسور 

  هن ر. یا  رملثاا  تا  ری. ریااوی مافقثات
 "OK"نمث   رقلت     اوث  سمار تلر  ومای  

 قلرر واروو  لفتر 00 1ری  

 ر  مافقثت نمث  ودادن رملثا  ت  ری. در صا
ریاااوی  رقلتاا     اوثاا  ساامار تاالر  ومااای  

"NO"   قلرر واروو  لفتر 00 11ری 

   دی  اوث  هن ر. ومای  واایج دریافت یاثگنال 
 رملکلد معمال یارت ر. یل  لفا  می سادر

 رین رمل فلرینو دریافت نغا.ین مااوارر  ر  رر 
 بکمثل می انور

 نتایج دریافت ماهواره ایچک کردن   
ال.م ت  ذال ریات اا  وااایج دریافات مااوارر  ر  تا  
مو  س  ری. هن ر. نوالین با ب تالر  دریافات 
یثگنال ماوارر  در دافظا  ذوثال  مای ساادر بناو ا  
تااث  ر. ساا  ری. ر. نواالین باا ب تاالر  دریافاات 
یثگنال مااوارر  ر   عساا  تاساو  واث ا    دریافات 

ت  ومای  در واروو نماو   "NO" ماوارر  ت  صار 
 دای ر ل رولین دریافت مافقثت نمث  تاد  تاسور

   در داکی ا  هثچ بنظاث  در داکات بهادثو  تا
( رر Aهاایثن ) –توو  قلرر دررد دام    رریت 

 فشار درد  ی روا ومائثور

رقلت     اوث  سمار تلر  ومای  واث     دریافات تا  
قالرر مای  ثالد  00 1ری. ریاوی می  لدد ی یا ری  

ت  من ک    دریافت ت  ری.  "OK"ا  وشان دونو    
قلرر می  ثلد اا   00 11ریاوی مافق تاد  ی یا ری  

تا  من کا    دریافات تا  ری.  "NO"وشان دوناو    
 ریاوی وامافق می تاسور

  داماا    رریاات– ( هااایثنA رر فشااار درد  ی )
روااا ومائثااو بااا تاا  رملکاالد ولمااال یااارت 
تا. لدیور وکا   در صار  فشلد  وشون دام  

هایثن  یارت هن ر. د   اوث  تا  طاار  –رریت 
 واداار ت  داکت رملکلد ولمال تل می  لددر

دستورالعمل ریست کلی و رفتن به موقعیت    
 صفر

یا رو ام در صار  تلی. رملکلد وادریت ی غثل ولمال 
سارژ م ود اامل هان ر. وااکی ساون اامال تاابل   
ال.م ریت ی  تاار ریهات الای ی رفاان تا  ماقعثات 

 ص ل رو ام سادر
  رتااور هاثچ بنظاث  رر تا  مثا رن دی در ا  تثالین

 تکشثور

  دام  وا  رریت– ( هایثنA ی رریت )–  تااال
(B رر ت  طار وم مان تا  ماو  یا  باا بلاار )

وگا  درریو ی یپن روا انثاور  اوث  فشار درد  ی 
رقلت     اوث  سمار سلیع تا   الدب االد  ی 

قلرر می  ثلدر رقلت  وا   00 12ری  ماقعثت 
دقثق  سمار ی یاارت سامار تا  وشااو    رو اام 
مافق ریهت الی ی  دیر اامل می  لدوو ی 
یپن ری  ماقعثت ص ل وااد اا  در دافظا  
وی بنظث  سو  ریت قلرر می  ثلوور .ماان  لاا

ری  کنون بنظث  سو   یال ادثه  ری  ژروایا  
  یال ادثها  بنظاث  ساو  ی یاارت باتهاااوی 

(SMT تاالر  بمااام سااللوا ق مناااطق .ماااوی )
 واماب واروو سور

  هثچ بنظث  رر با .ماوی اا  وشااوگل بااریی مثاان
ری  صاا ح   00 8ی وشاااوگل رملکاالد ) 1ی  31

ت  معنی یکشند  رر وشاان  "S"  .یلین( دله 
ااباا  ری  صاا ح    .یاالین(  "S"وااو )د

 تپث اوثور

  داماا    رریاات– ( هااائثنA رر فشااار درد  ی )
روا ومائثور رقلت    یاارت سامار تا  وشااو    
رینک  رین رقلت  و  رانان بنظث  واروو سو تا  

 نررمی سلیع ت  دلات واروو ومادر

     هااثچ بنظااث  رر  لاات بنظااث  ومااادن رقلتاا
 اوثورتپث  00 12یارت سمار ری  

  داماا    رریاات– ( هااائثنA رر فشااار درد  ی )
روااا انثااور رقلتاا    دقثقاا  ساامار تاا  وشاااو    

رینک  رین رقلت  ر  رانان بنظث  واروو سو تا  
 نررمی سلیع ت  دلات واروو ومادر

     هااثچ بنظااث  رر  لاات بنظااث  ومااادن رقلتاا
 تپث اوثور 00 12دقثق  سمار ری  

  داماا    رریاات– ( هااائثنA رر فشااار درد  ی )
روا انثور رقلت     اوث  سمار ت  وشاو    رینکا  
ریاان رقلتاا  راا  رانااان بنظااث  واروااو سااو تاا  

 نررمی سلیع ت  دلات واروو ومادر

   هثچ بنظث  رر  لت بنظث  ومادن رقلت     اوثا
 تپث اوثور 00 12سمار ری  

  هثچ بنظث  رر ت  مث رن دی در   تا  دروال فشاار
 دوثور

  فلرینو ریهت الای ی قالرر  الفان در رین اار
 یضعثت ص ل رر بکمثل می ومایور 

 تنظیم زمان و تقویم دائمی )کلی(              
  هثچ بنظث  رر ت  مث رن ی  در   تثلین تکشثور

رقلت     اوث  سمار تالر  وشاان دردن منهقا    
.ماویق سلل  ا  در داال داضال فعاال ریات 

ن وشااوگل سلیع ت   لدب مای ومایاو  وم ناث
ری  صاا ح    .یاالین( تاالر   00 8رملکاالد )

وشااان دردن بنظثمااا  اناااوی یااارت باتهااااوی 
(SMTسلیع ت   لدب می انور ) 

   در صااار  وثااا.  تاالر  بنظااث  رقلتاا     اوثاا
سمار ری  سللق منظق    .ماوی و دی  محال 
واد هاثچ بنظاث  رر تپث اوثاور وشااوگل رملکالد 

وشاان دردن  ری  ص ح    .یلین( تلر  00 8)
( SMTبنظثمااا  اناااوی یااارت باتهااااوی )

سلیع ت   لدب مای اناور رقلتا  واا  دقثقا  
سمار ی یاارت سامار تالر  بنظاث  ساون ری  
.ماان روااااتی ساللق منظقا    .مااوی روااااا  

 سو  سلیع ت   لدب می وماینور

  دام    رریت– ( هائثنA رر تلر  ریسان ی )
( ااااالدن یااااارت OFFی  ONواااااماب )

اوی وماوهار اا  بایان وشااوگل رملکالد باتها
ری  ص ح    .یلین( ومای  درد  سو   00 8)

 ریت فشار درد  ی روا انثور

  داماا    رریاات– ( تاااالB رر فشااار درد  بااا )
.ماوی ا  رقلتا     اوثا  سامار ری  یضاعثت 

 اوث  قالرر تگثالد وگاا  درریاور هان ر. رواا  30
ری   00 8ساااون دامااا   وشااااوگل رملکااالد )

  .یلین( تالر  وماای  ری.  ر. و اا   ص ح 
ااا  در دافظاا  بنظااث  سااو  ریاات ساالیع تاا  

  لدب می انور

  هاثچ بنظااث  رر یاا  در ا    دیگاال تاا  تثاالین
تکشثور رقلت     اوث  سمار سالیع تا   الدب 

قلرر می  ثلد ی رقلتا     00 12وماد  ی ری  
دقثق  سمار تا  وشااو    رینکا  ریان رقلتا  وا  

ساو تا  نررمای سالیع تا   رانان بنظث  وارواو
 دلات واروو ومادر



 
 
  تاالر  بنظااث  دقثقاا   هااثچ بنظااث  رر در  لاات

 یاراگلد یا هاد یاراگلد تپث اوثور

  هااائثن رر فشااار درد  ی روااا  –داماا    رریاات
انثور رقلت    یارت سمار تا  وشااو    رینکا  
ریاان رقلتاا  واا  رانااان بنظااث  واروااو سااو تاا  

 ادرنررمی سلیع ت  دلات واروو وم

  هثچ بنظث  رر ت  صار  یااراگلد تپث اوثاو  باا
ری  صا ح   00 8.ماوی ا  وشاوگل رملکالد )

   .یلین( سلیع ت   لدب ومایور تا ریاا اد  ر.
 ".مااان ساا ".ماااوی ااا  تاا  صااار  مل ااو 

(night time وشااان درد  سااو  ریاات  هااثچ )
 ال بنظث  رر تلر  بنظث  یارت تپث اوثور مثال  ر

ری   00 8رملکااالد ) ونگاااامی اااا  وشااااوگل
ص ح    .یلین( سلیع تا   الدب مای اناو  

ریاات  ریاان تاا   00 12یااارت وشااان درد  سااو  
صدح مای تاساور وکاا   وشااوگل  00 12من ک    

 رملکلد با .ماوی ا  بغثثل باریی اامل ساد تا 
  لدب ردرم  می دوور

  داماا    رریاات– ( هااائثنA رر فشااار درد  ی )
ری  صا ح   00 8روا انثور وشاوگل رملکالد )

  .یلین( تلر  وشان دردن رود ری. ما  ا  و  
رانان بنظث  می ساد ت  رقا  ی  لاا دلاات 

 واروو الدر

  تاالر  بنظااث  رااود ری. مااا   هااثچ بنظااث  رر در
  لت یاراگلد یا هاد یاراگلد تپث اوثور وکاا  
وشاوگل رملکلد هنج دیر اامل تالر  وال بغثثال 

 باریی می  لددر

  داماا    رریاات– ( هااائثنA رر فشااار درد  ی )
روا انثاور رقلتا     اوثا  سامار تالر  وماای  
یضعثت یال ادثها    انااوی اا  در دافظا  

 بنظث  سو  ریت سلیع ت   لدب می انور

   هااثچ بنظااث  رر تاالر  بنظااث  مااا  ی یااال ادثهاا
 تپث اوثور

تا با   ت  سکل وا  رررئ  ساو  در .یال  وال سااو  
ما  یال ی ادثها  تاادن یاا یارت وشان دونو    رود 

ودادن نن یال ریت  ی ول ی  ر. یا  سااو  دقثقا  
  .یل وشان دونو    یال وا  هن ر. یال ادثه  مای 

 تاسنور
 

  هااائثن رر فشااار درد  ی روااا  –داماا    رریاات
ری  صا ح     00 8انثور ر وشاوگل رملکالد )

.یلین( ت  وشاو    رینک  ری. و اا  وا  راناان 

ت  نررمای سالیع تا  دلاات  بنظث  واروو سو
 واروو ومادر

 
 
 تلر  بنظث  ری. اناوی و ا   هاثچ بنظاث  رر در 

  لت یاراگلد یا هاد یاراگلد تپث اوثور

  داماا    رریاات– ( هااائثنA رر فشااار درد  ی )
روا انثور رقلت     اوث  سمار سلیع ت   لدب 

قلرر می  ثالد  ی  00 12الد  ی ری  یضعثت 
 تا  وشااو    رینکا  دقثقا  رقلت    دقثق  سمار 

و  رانان بنظث  واروو سو ت  نررمی سلیع تا  
 دلات واروو ومادر

   تالر  بحاحثح دقاایق یاپل  ساو  طای بنظااث
بقاای  ی ری. و ااا   هااثچ بنظااث  رر تاا  صااار  

 یاراگلد یا هاد یاراگلد تپث اوثو

 هثچ بنظث  رر ت  مث رن دی در   تا  دروال فشاار 
 دوثور

 (SMTستانی )تنظیم ساعت تاب     
  یثگنال .مان ماوارر  ر  در تل ثلوو    رط راا   

( SMTال.م تلر  بنظث  واداار یاارت باتهاااوی )
  ممکان ریات در منهقا    ماارد وظال ررایات ا -

مای    ( SMTمای تاساور یاارت باتهاااوی )و -ساد 
تایهت ت  صاار  دیاای تالر  وال ساللق منهقا    

 .ماوی بنظث   لددر
  ی  در   ت  تثلین تکشثور رقلت هثچ بنظث  رر 

   اوث  سمار تلر  وشاان دردن ساللق منهقا    
.ماوی ا  در دال داضل فعال ریات سالیع تا  

ری   00 8 لدب ومااد  ی وشااوگل رملکالد )
ص ح    .یالین( تالر  وشاان دردن ریسان یاا 

( تادن یارت باتهااوی OFFیا  ONواماب )
 در دال داضل ت  دلات در می نیور

   ریسن یا واماب الدن یاارت باتهاااوی تلر
(SMT دام    رریت )– ( هائثنA رر فشار )

 درد  ی روا ومائثور

   در صااار  وثااا. تااا هث اوااون هااثچ بنظااث  ری
سللق منظق    .مااوی دیگال  رفاا  ی یاارت 

( رر تاا  وحااا  ااا  در  ااام SMTباتهااااوی )
 هثشثن باضثح درد  سو بنظث  ومائثور

 هن ر. بنظث  یاارت باتها( ااویSMT  تالر )
بنو سللق منهق    .مااوی  مهما ن ساایو اا  
هااثچ بنظااث  رر بلواوااو  ی بنظثمااا  رر ری  
سللق منهق    .ماوی و دی  محل وااد قالرر 

 درد  ریور

  هثچ بنظثما  رر ت  مث رن ی  در ا  تا  دروال
 فشار دوثور

استفاده از شاخص میزان نور و چکک ککردن 
 میزان ذخیره ی باتری

ساااو  مثاا رن وااار ومایشاای بقلیداای ر. مثاا رن رواالژ  
وار  ریثو  ت  صا ح  مای تاساور ساارژ تلثنا  .مااوی 

داصل می ساد ا  مث رن وار هنج یا س  تاساور وکاا   
ساو  مث رن وار ومی تایهت ت  رنارن وار ینج ماارد 
 ریا اد  قلرر  ثلد ی تلر  رین منظار بعدث  وشو  ریتر

   بهدثو  ت  تووا  ریات  در داکای ا  هثچ بنظث
( رر فشااار درد  ی روااا Bتاااال ) –داماا  رریاات 

ری  صاا ح     00 8انثاور وشااوگل رملکالد )
.یلین( تلر  وشان دردن مث رن ذوثل    تاابل  
سلیع ت   لدب وماد  ی وث  رقلتا  واا   اوثا  
سمار  دقثق  سمار ی یارت سمار ری  یکی ر. 

مثا رن قالرر واروناو  لفات باا  6باا  12ررورد 
اناوی رولژ  وار  ریثو  ت  ص ح  رر وماای  

 دونور

 
     تاالر  تا. شااان تاا  رملکاالد ولمااال داماا

ر دتاال رر فشار درد  ی روا انثور وکا    –رریت 
غثل رین صار   رملکلد ولمال هن ر. داوید 

  اوث  ت  طار واداار ر. یل  لفا  می سادر 10

اد  ر. تاالر  رطاا ع ر. دیااااررکعمل رضااافی تاالر  ریااا 
رمارج مااوارر  ر  تا  ررونماا  ااارتل  اامال یاا تا  
تا  هشاثداوی فنی یتهایت ما در ندرس .یال ملر عا  

 ومائثو  
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