
B versija

Modulis, turintis  ARD-01 telefonspynės išplėtimo modulio funkcionalumą ir papildomai keičiantis iškvietimo
impulsą telefonspynės serijos 1000 iki rageliui leistino 0-256 diapazono numerių.

Diapazonų programavimas:
Trumpai paspauskite ant plokštės esantį programavimo mygtuką, LED sumirksės vieną kartą.
Paspauskite reikiamą skaičių kartų programavimo mygtuką siekdami užprogramuoti diapazono apatinės ribos
(1 stadija) šimtus (ne daugiau nei 9), kiekvienas paspaudimas patvirtinamas LED mirgtelėjimu. Po paskutinio
paspaudimo,  išplėtimo  blokas laukia 2 sekundes ir  pereina į  dešimčių programavimą (renkama analogiškai
šimtams),  toliau,  atitinkamai, ta pačia seka programuojami diapazono apatinės ribos  vienetai.  Nespaudžiant
mygtukų (programuojant šimtus, dešimtis ir/ar vienetus),  išplėtimo modulis įrašo nulį  atitinkamoje skaičiaus
pozicijoje.  Pabaigus  diapazono  apatinės  ribos įrašymą,  išplėtimo  modulis  blykstels trimis trumpas LED
suveikimais ir pereis į diapazono viršutinės ribos (2 stadija) programavimo stadiją. Viršutinės diapazono ribos
skaičiai (šimtai, dešimtys ir  vienetai) įrašomi analogiškai  diapazono apatinių ribų programavimui.  Pabaigus
diapazono (apatinės ir viršutinės ribų) programavimą, išplėtimo modulis blykstels trimis trumpas ir vienu ilgu
LED suveikimu.
Esant programavimo sintaksės ar loginėms klaidoms (pvz.  skaitmenų  skaičius didesnis nei 9  arba nustatomo
diapazono apatinės ribos reikšmė didesnė už viršutinės ribos skaičių), išplėtimo modulis atsistato į gamyklinius
parametrus (000-999). Tokiu atveju LED signalizuoja apie klaidą sumirksėdamas dvidešimt kartų.
Esant trumpam sujungimui linijoje signalinis LED šviečia nuolat (nemirksi), o iškvietimas iš telefonspynės
klaviaturos (surinkus numerį) nutraukiamas.

Programavimo Pavyzdys (A versija):
Užduotis – leisti skambuti numeriams nuo 150 iki 160.
Programavimo veiksmų seka:
1. Trumpai paspauskite telefonspynės programavimo mygtuką, LED sumirksės vieną kartą, toliau 1 kartą — po
2 sekundžių 5 kartus — po 2 sekundžių nespauskite (įrašomas 0). Išplėtimo modulis blykstels trimis trumpas
LED suveikimais (įrašyta diapazono apatinė riba).
2. Paspauskite 1 kartą — po 2 sekundžių 6 kartus — po 2 sekundžių nespauskite (įrašomas 0).
Modulio  LED signalizuoja  apie  programavimo  pabaigą  (LED blykstels trimis trumpas  ir  vienu ilgu LED
suveikimu).

Programavimo Pavyzdys (B versija):
Užduotis – leisti skambuti numeriams nuo 400 iki 600. Rezultate turi būti suformuota seka ,,numeris surinktas
telefonspynės (domofono) klaviatūroje minus diapazono apatinės ribos reikšmė“
Programavimo veiksmų seka:
1. Trumpai paspauskite telefonspynės programavimo mygtuką, LED sumirksės vieną kartą, toliau 4 kartus —
po 2  sekundžių  nespauskite  (įrašomas  0) —  po  2  sekundžių  nespauskite  (įrašomas  0).  Išplėtimo  modulis



blykstels trimis trumpas LED suveikimais (įrašyta diapazono apatinė riba).
2. Paspauskite 6 kartus — po 2 sekundžių nespauskite (įrašomas 0) — po 2 sekundžių nespauskite (įrašomas 0).
Modulio  LED signalizuoja  apie  programavimo  pabaigą  (LED blykstels trimis trumpas  ir  vienu ilgu LED
suveikimu).
Rezultato  pavyzdys:  Surinkus  telefonspynės (domofono)  klaviatūroje  numerį  ,,528“  išėjime gausime (528-
400=128), t.y. numerio ,,128“ rinkimą.

Pajungimas:
ARD-01  išplėtimo  bloko  pajungimas  prie
telefonspynės  atliekamas  vadovaujantis  ant
plokštės  nurodytu  išėjimų,  įėjimų  ir
maitinimo jungčių žymėjimu.

Pajungimo pavyzdys:

Prekei  taikomas  24  mėn.  Garantinis
laikotarpis


