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 غير قابل قرائت در بي برقي
ساعت كه  .زير قابل تشخيص است گردد كه به صورتاطالعات متعددي بر روي صفحه نمايش به صورت چرخشي مشاهده مي

ماهه دوم سال به  6رود و در خودكار يك ساعت به جلو مي ماهه اول سال به طور 6و در . باشدمي] ساعت:دقيقه[ به صورت 
 .گرددعقب بر مي

 . باشدمي] سال.ماه.روز[تاريخ كه به صورت 
در مقابل عالمت . ميالدي است توجه داشته باشيد كه تاريخ شمسي است ولي در تعداد محدودي از مدل هاي قديمي تاريخ به

 .نمايش داده مي شود #

 .شودنمايش داده مي rate/1 كه در مقابل عالمت) پيك شب( 1كاركرد تعرفه 

 .شودنمايش داده مي rate/2 كه در مقابل عالمت) رميان با( 2كاركرد تعرفه 

 .شودداده مي نمايش rate/3 كه در مقابل عالمت) كم بار( 3كاركرد تعرفه 

تعرفه  2تا  1هاي قديمي آن روي باشد ممكن است مدليتعرفه م 3تا  1توجه كنيد از آنجا كه اين كنتور قابل تنظيم از 
فوق Rate سه براي كنترل اين موضوع بايد هر  .تعرفه بودن آن نيست 3فوق دليل بر  لذا صرفا وجود كنتور تنظيم شده باشد

 .الذكر روي صفحه نمايان شود

 

 كنتور تكفاز چند تعرفه الكترونيك افزار آزما •

 

ماهه اول  6با تغيير ساعت رسمي كشور در ساعت و  اطالعات اساسي به صورت چرخشي روي صفحه نمايش داده مي شود

  .كه نحوه معرفي آنها به صورت زير مي باشد كندسال تغيير مي

 



 تاريخ شمسي 

) رقم صحيح و يك رقم اعشار هفتبا ( T معرفي با حرفمجموع انرژي مصرفي-

 T1 معرفي با حرف)-پيك شب( 1انرژي مصرفي در تعرفه 

  T2 معرفي با حرف)-ميان بار( 2انرژي مصرفي در تعرفه 

  T3معرفي با حرف)-كم باري( 3انرژي مصرفي در تعرفه 

) رقم اعشار 2رقم صحيح و  5بار با  هر(

 2000اكتريس  •

 
كاركرد  .طالعات اساسي به صورت چرخشي روي صفحه نمايش داده مي شود كه نحوه معرفي آنها به صورت زير مي باشدا

 در سمت راست پايين صفحه "مصرف كل" تشود روي عباركه روي صفحه نمايش ظاهر مي ▼كل با قرار گرفتن عالمت 
 در سمت چپ پايين صفحه نمايش ظاهر 1حذف و عدد ! سپس عالمت  .گرددنه كنتور حك شده معرفي مينمايش روي بد

) كم بار( 3و ) ميان بار(  2تعرفه  شود كه معرفظاهر مي 3و 2 است و به همين ترتيب) پيك شب( 1معرف تعرفه  شود كهمي
  .شودظاهر مي) ماهه 6با تغيير (تاريخ شمسي و ساعت  .است

داريد تا اطالعات ظاهر شود و براي مشاهده هر  قابل قرائت در بي برقي است براي اين منظور بايد دكمه را فشار دهيد و نگه
 ) شود بالفاصله ظاهر نمي. (رها كرده و سپس مجددا فشرده و چند ثانيه نگه داريد يك از اطالعات بايد دكمه را

نگه داشتن دكمه الزم فشرده و براي اطالعات  داراي نور پس زمينه براي قرائت در تاريكي است براي اين منظور بايد دكمه را
 .شودمي نيست و اطالعات بالفاصله ظاهر


