
100 + 24 V DC
1000 - 24 V DC

NOT       : MLDISP kartı elektronik kartlı kumanda
panolarına yalnızca kabin içi display
için bağlanabilir. Eski panolara
bağlanabilmesi için 24 V DC kaynak
elde edilmeli ve bu kaynağa en az 2200
uF'lık bir kondansatör bağlanmalıdır.

a,b,c,d,e,f,g,2bc,2g   : Kısa devre korumalı segment çıkışları.

      PROGRAM

      Pr tuşuna 2 saniye basılı tutularak program başlatılır. Program başlatıldığı zaman sırayla sol displayde P yada d harfi,
sonra da displaylerde program numarası görüntülenir. Program sayısı 24 adettir ve numaraları P0,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,
d0,d1,d2,d3, .. , d14, d15 dir. P+ ve P- tuşları ile ana menüde program numarası değişimi sağlanır. Pr tuşu ile de ekranda
numarası görülen program başlatılır. Programda iken 2 dakika süresince hiçbir tuşa basılmazsa programdan otomatik olarak
kayıt edilmeden çıkılır.
      P0, P1, P2, P3, P4, P5 programları Pr tuşuna basılarak çalıştırıldığı zaman display kodları aşağıdaki listede verildiği gibi
otomatik olarak kaydedilir, ekranda üç kere 'o' yanıp söner ve programdan çıkılır. P6 programı çalıştırıldığında manuel olarak
ayarlanan d0 - d15 deki kodlar display kodu olarak kaydedilir, ekranda üç kere 'o' yanıp söner ve programdan çıkılır.
P7 programdan kayıt edilmeden direk olarak çıkılmasını sağlar.

P0 0, 1, 2, .. , 14, 15
P1 -1, 0, 1, .. , 13, 14
P2 -2, -1, 0, 1, .. , 12, 13
P3 b, 0, 1, .. , 13, 14
P4 L, 1, 2, .. , 14, 15
P5 b, L, 1, 2, .. , 13, 14
P6 d0, d1, .. , d15 kodları, manuel ayarların kaydı
P7 programdan çıkış
P8 2…15 durak sayısı ayarı
P9 0: Gray kodlu çalışma / 1: Tek bi-stabilli çalışma
d0 -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, A, b, c, d, E, F, H, L, P, r, t
d1 -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, A, b, c, d, E, F, H, L, P, r, t
…

d15 -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, A, b, c, d, E, F, H, L, P, r, t

      Program başlatılınca d0 - d15 kodları içeride kayıtlı olan display kodları olur. Sonra bu kodların her birisini istenilen kodla
değiştirilebilir. Örneğin d0'ı değiştirmek için P+ ve P- tuşları ile d0 seçeneğine gelinir ve Pr tusuna basılır. Ekrana kayıtlı olan
d0 kodu gelir. Sonra bu kodun P+ ve P- tuşları ile istenilen koda değişimi sağlanır. Pr tuşu ile kayıt edilip ana menüye
dönülür. Eğer 'n' seçeneğine ayarlanıp Pr tuşuna basılırsa d0 kodu değiştirilmeden ana menüye dönülür. İstenilen d0-d15
kodlarındaki değişikliklerin tamamı yapıldıktan sonra P6 programı Pr tuşu ile çalıştırılır, ekranda üç kere 'o' yanıp söner ve
bilgiler kaydedilip programdan çıkılır. İçerideki kayıt edilmiş kodları ilk haline getirmek için P0 programının çalıştırılması
yeterlidir.
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