
 

 DS8לבקר הפעלה הוראות                            

 
 INPשניות עד שיופיע על המסך  5מטה בו זמנית למשך /מעלה מקשיםיש ללחוץ על שני ה

חץ שמאלה ולשנות את סוג הכניסה לפי הצורך על  מקשיש ללחוץ על . ולאחר מכן לעזוב
 .הכנסת הנתון לזיכרוןל SETאו מטה ולאחר מכן ללחוץ על מקש ה ידי החיצים מעלה

 
אשר מציין את הערך הנמוך של  LSPעד שיופיע  SETלאחר מכן יש ללחוץ על מקש ה

 SETללחוץ על חץ שמאלה לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש ה,הכניסה

 .להכנסת הנתון לזיכרון

 
 ,אשר מציין את הערך הגבוה של הכניסה USPעד שיופיע  SETלחץ על מקש ה

להכנסת  SETץ על החץ שמאלה לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש הללחו

 .הנתון לזיכרון
 

 . אשר מציין את מיקום הנקודה העשרונית DPIעד שיופיע  SETלחץ על מקש ה

למקום הרצוי ולאחר מכן ,יש ללחוץ על חץ שמאלה על מנת לשנות את המיקום של הנקודה
 .ן לזיכרוןלהכנסת הנתו SETללחוץ על מקש ה

 
ההפרש )1אשר מציין את הדיפרנציאל של מגע מספר  HY1עד שיופיע  SETלחץ על מקש ה

יש  ללחוץ על חץ שמאלה על מנת לשנות למספר הרצוי ולאחר ,(בין נקודת ההפעלה לניתוק
 .להכנסת הנתון לזיכרון SETמכן ללחוץ על מקש ה

 
יש ,  2רנציאל של מגע מספר אשר מציין את הדיפ HY2עד שיופיע  SETלחץ על מקש ה

 SETללחוץ על חץ שמאלה על מנת לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש ה

 .להכנסת הנתון לזיכרון
 

יש ,  3אשר מציין את הדיפרנציאל של מגע מספר  HY3עד שיופיע  SETלחץ על מקש ה

 SETקש הללחוץ על חץ שמאלה על מנת לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מ

 DS8IRRRB)קיים בדגם .)להכנסת הנתון לזיכרון
 

יש ,  4אשר מציין את הדיפרנציאל של מגע מספר  HY4עד שיופיע  SETלחץ על מקש ה

 SETללחוץ על חץ שמאלה על מנת לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש ה

באופן ממושך  SETושוב ללחוץ על לחצן ה DS8RRRR)קיים בדגם .)להכנסת הנתון לזיכרון

 .עד ליציאה למצב עבודה
 

 

 

 

 



  1אשר מציין את נקודת המיתוג של  מגע מספר  AL1שניות עד שיופיע  5כ SET העל  לחץ

 SETיש ללחוץ על חץ שמאלה על מנת לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש ה

 .להכנסת הנתון לזיכרון
 

מציין   Hסוגר בעליה או בירידה 1אשר מציין האם המגע  Ad1עד שיופיע  SETעל מקש ה לחץ

 יש ללחוץ על חץ שמאלה לשנות למצב הרצוי ובסוף ללחוץ על מקש ,מציין ירידה L   עליה ו 

.SET 

 
יש ללחוץ על  2אשר מציין את נקודת המיתוג של  מגע מספר  AL2עד שיופיע  SETעל ה לחץ

 .להכנסת הנתון לזיכרון SETלחוץ על מקש החץ שמאלה לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ל

 
  Hסוגר בעליה או בירידה 2אשר מציין האם המגע  Ad2עד שיופיע  SETעל מקש ה לחץ 

יש ללחוץ על חץ שמאלה לשנות למצב הרצוי ובסוף ללחוץ על ,מציין ירידה  Lמציין עליה ו

 SETמקש 

 
יש  3תוג של  מגע מספראשר מציין את נקודת המי AL3עד שיופיע  SETה מקשעל  לחץ

להכנסת  SETללחוץ על חץ שמאלה לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש ה
 SETוללחוץ על  DS8IRRRB)קיים בדגם .)הנתון לזיכרון

 
מציין   Hסוגר בעליה או בירידה 3אשר מציין האם המגע  Ad3עד שיופיע  SETעל מקש ה לחץ

ץ שמאלה לשנות למצב הרצוי ובסוף ללחוץ על מקש יש ללחוץ על ח ,מציין ירידה Lעליה ו
SET 

 
יש  4אשר מציין את נקודת המיתוג של  מגע מספר  AL4עד שיופיע  SETה מקשעל  לחץ

להכנסת  SETלאחר מכן ללחוץ על מקש ה,לשנות למספר הרצוי וללחוץ על חץ שמאלה 

 SETוללחוץ על  DS8RRRR)קיים בדגם .)הנתון לזיכרון

 
מציין   Hסוגר בעליה או בירידה 4אשר מציין האם המגע  Ad4עד שיופיע  SETעל מקש ה לחץ

 לשנות למצב הרצוי ובסוף ללחוץ על מקש ומציין ירידה יש ללחוץ על חץ שמאלה  Lעליה ו

SET 

 
תיקון האפס יש ללחוץ על חץ שמאלה   אשר מציין PuFעד שיופיע  SETה מקשעל  לחץ

לחיצה קצרה ולאחר מכן  SETוללחוץ על ( צורך בתיקוןבמידה ויש ) לשנות לתיקון הרצוי 

 .לחיצה ארוכה
 
 

 

 

 
 
 

 


