ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PS3-P4 BOX

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Τάση λειτουργίας:
12V DC μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού
Κατανάλωση:
100mA
Έξοδοι:
4 relay 1A / 24V DC
Χρόνος λειτουργίας: Ρυθμιζόμενος 1” – 99’ 99”, με βήματα του 1”
Βομβητής ενσωματωμένος
Κλειδαριά ασφαλείας
Βάρος:
5,5 Κιλά
Διαστάσεις:
31(υ) x 10(π) x 28(β) εκ.

BUTTON ΣΥΣΚΕΥΗΣ
•
•
•
•
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ταμείου : βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
προγραμματισμού: βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής, στο μικρό πλακετάκι
(+): βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής, στο μικρό πλακετάκι
επιλογής αριθμού παικτών και (-): βρίσκεται στο εμπρός μέρος της συσκευής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Πιέζοντας το button του προγραμματισμού (PRG) που βρίσκεται στο μικρό πλακετάκι, εμφανίζεται
ο χρόνος λειτουργίας για κάθε credit. Ο χρόνος αυτός μεταβάλλεται χρησιμοποιώντας το button (+)
που βρίσκεται στο μικρό πλακετάκι και το button (–) επιλογής αριθμού παικτών. Αφού βάλουμε τον
επιθυμητό χρόνο πιέζουμε PRG για καταχώρηση της νέας τιμής ή το button ταμείου για μη
καταχώρηση. Και στις δύο περιπτώσεις η συσκευή επανέρχεται σε DEMO MODE.
Σημείωση: Για να μπούμε στο μενού των ρυθμίσεων πρέπει η συσκευή να είναι σε DEMO MODE.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ
Ο χρονοδιακόπτης καταγράφει τα κέρματα που έχει δεχθεί σε ηλεκτρονικό μετρητή. Για να
εμφανιστεί το νούμερο του ηλεκτρονικού μετρητή πιέζουμε το Button ταμείου που βρίσκεται στο πίσω
μέρος της συσκευής. Στο display εμφανίζεται ο ηλεκτρονικός μετρητής για περίπου πέντε
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επιστρέφει στην κατάσταση που ήταν.
Σημείωση: μπορούμε να εμφανίσουμε το ταμείο ακόμα και όταν ο χρονοδιακόπτης έχει χρόνο.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ρίχνοντας κέρματα εμφανίζεται διαδοχικά ο συνολικός χρόνος λειτουργίας και ο αριθμός των
παικτών. Πιέζοντας το button επιλογής αριθμού παικτών οποιαδήποτε στιγμή, μπορούμε να
επιλέξουμε από 1 έως 4 παίκτες. Μετά από 3 δευτερόλεπτα ο χρονοδιακόπτης ανοίγει τα αντίστοιχα
relay και αναπροσαρμόζει τον υπολειπόμενο χρόνο.
Σε περίπτωση διακοπής της τάσης τροφοδοσίας οι χρόνοι αποθηκεύονται στην εσωτερική EEPROM
της συσκευής έτσι ώστε κατά την αποκατάστασή της να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε.
Σημείωση: Όταν ο χρόνος λειτουργίας είναι λιγότερος από 10”, ακούγεται ηχητική ειδοποίηση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Εάν θέλουμε να μηδενίσουμε τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας, τότε ακολουθούμε την
παρακάτω διαδικασία: κλείνουμε τη συσκευή, κρατάμε πατημένο το button ταμείου και την
ξανανοίγουμε.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1. Βύσμα τροφοδοσίας
2. Δε χρησιμοποιείται
3. Button ταμείου
4. Είσοδος 1 – Χειριστήριο
5. Είσοδος 2 – Χειριστήριο
6. Είσοδος 3 – Χειριστήριο
7. Είσοδος 4 – Χειριστήριο
8. Έξοδος 1
9. Έξοδος 2
10. Έξοδος 3
11. Έξοδος 4
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Στην περίπτωση που θέλουμε να συνδέσουμε το χρονοδιακόπτη σε PS2 με
τα ενσύρματα χειριστήρια, κάνουμε τα εξής:
l Ξεγυμνώνουμε το καλώδιο του χειριστηρίου PS2 και κόβουμε το
μαύρο καλώδιο από την πλεξούδα.
l Συνδέουμε το κάθε άκρο του μαύρου καλωδίου με το κόκκινο
καλώδιο από το USB και το συνδέουμε στον χρονοδιακόπτη.

Στην περίπτωση που θέλουμε να συνδέσουμε 4 ενσύρματα χειριστήρια μέσω hub:
l συνδέουμε στις 4 εισόδους τα χειριστήρια,
l συνδέουμε τις εξόδους τις συσκευής στο hub και
l το hub στο PS3.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, δεν πρέπει να απορρίψετε αυτό το προϊόν
στα συνηθισμένα οικιακά απόβλητα, αλλά να το παραδώσετε σε ένα σημείο συλλογής για
την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών. Το σύμβολο επάνω στο
προϊόν, στον οδηγό χρήσης ή/και στο κουτί υποδεικνύει τα παραπάνω.
Μερικά από τα υλικά του προϊόντος μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εάν τα
παραδώσετε σε ένα σημείο ανακύκλωσης. Με την επαναχρησιμοποίηση μερικών εξαρτημάτων ή
πρώτων υλών από τα χρησιμοποιημένα προϊόντα συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του
περιβάλλοντος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σε περίπτωση που χρειαστείτε
περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία συλλογής στην περιοχή σας.

