
  SG2 Clientنحوه استفاده از نرم افزار 
  

SG2   يك PLC    برنامه نويـسي ايـن      زبانهاي  .  ورودي و خروجي است      ۴۴  حداكثر    كوچك و كاربردي دارايPLC 
 عـدد مـاژول اكسپنـشن       ۳  يا مي باشد  عدد ماژول را دارا    ۳ جمعا    مي باشند و قابليت پذيرفتن     FBD و   Ladderبرنامه گرافيكي   

     يك ماژول آنـالوگ و يـك مـاژول ارتبـاطي را            تركيبي از ماژول هاي ورودي و خروجي ديجيتال و        يا  خروجي  ۴-ورودي۴
   مـدل خروجـي ترانزيـستوري   ۲ و 14.4VDC~9.6   و 26.4V-DC~21.6  و 264V-AC-85 مد ورودي ۳داراي . مي پذيرد

 PLC به Ladder ورودي مي توان به زبان  عدد كليد ۸ روي دستگاه و  LCDتوسط . مي باشد  ) 8Aتا (و رله اي  ) 0.5Aتا (
  . برنامه داد 
  

  : بق شكل زير براي شما به نمايش درخواهد آمد ادر ابتدا پس از باز كردن برنامه صفحه اي مط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مـه   مربوط به زبـان برنا FBD  شويد و آيكون Ladder مي توانيد وارد محيط برنامه نويسي Ladderاز طريق آيكون 
  . مي باشد FBD نويسي 

  . به صورت مقدماتي آموزش داده مي شود Ladderدر اين جزوه نحوه برنامه نويسي با نرم افزار 
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    هاPLCمشخصات كلي 
  

 ۱۵ مقايـسه كننـده آنـالوگ ،         RTC    ،  ۱۵ ۱۵ رلـه كمكـي ،       ۱۵ تـايمر ،     ۱۵ كانتر ،    ۱۵ به صورت كلي داراي      PLCهر  
 هاي با خروجـي ترانزيـستوري   PLC   و High Speed Counter داراي دو ورودي DCبا تغذيه  هاي PLC و صفحه نمايش

  . مي باشند PWMيك خروجي داراي 
 مورد نظـر را انتخـاب       PLC صفحه اي مطابق شكل زير باز مي شود كه بايد نوع             Ladderپس از وارد شدن به محيط         

 : نماييد 

  
ي  مشخصات كلي آن در پنجـره اي كـه رو     PLCبا انتخاب مدل    

 PLC پـس از انتخـاب مـدل    .روي صفحه باز شده نمايش داده مي شـود    
بـر روي نـوار پـايين       .  بـاز مـي شـود        Ladderصفحه اصلي برنامه نويسي     

  . صفحه المان هايي كه مي توانيد انتخاب كنيد را مي بينيد
  Z:     كليدهاي جهت دار رويPLC D:         لبه بـاال رونـده يـا پـايين

   .خطوط عمودي:L      خطوط افقي:A   رونده
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  مشخصه  نوع المان  تعداد

  I  ورودي  ۱۲
 X  ورودي اكسپنشن  ۱۲
 Q  خروجي  ۸
 Y  خروجي اكسپنشن  ۱۲
 M  رله كمكي  ۱۵
 T  تايمر  ۱۵
 C  كانتر  ۱۵
۱۵  RTCيا تاريخ و ساعت   R 
 G  مقايسه كننده آنالوگ  ۱۵
 H  صفحه نمايش  ۱۵
 P  خروجي پالس  ۱
 L  لينك كردن ورودي يا خروجي ها  ۸



PLCمعرفي اجزاي    :

:ورودي ها-١

مــثال . نمــايش مــي دهــيم I1 آنهــا را بــا  يــا  i I 
NO  . استورودي شماره يك در حالت 

 STR و قـسمت  NO مربـوط بـه   STRقسمت   
NOT      مربوط به حالـت NC      ورودي هـاي    . مـي باشـد 

  . هستند PLCمانند ورودي هاي )  ها X( اكسپنشن نيز 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :وجي هاخر-٢

اگر از آنها بصورت اتصال استفاده گردد دو حالت . نمايش مي دهيم NO,NCآنها را با  يا q Q

Middle East RAAD Automation – Technical Department ٣

 دارندو اگر از آنها در خروجي 

٤  . حالت بوجود مي آيداستفاده شود 

حالت )   ج حالت )   ب resetحالت ) الف Set OUTد   (

  حالت پالس

ال تا زماني كه اتصاالت قبل از خروجي فع       »الف« در حالت 
باشد خروجي نيز فعال  است و با غير فعال شدن اتـصاالت             

چنانچـه  » ب« در حالت. ماقبل خروجي غيرفعال مي گردد 
خروجي فعال مي شود ديگر غيرفعال نمي شود تا زمانيكـه           

يعني فعال دائـم    » ب« بنابراين حالت . رخ دهد » ج«حالت  
با هر بـار    »د  « در وضعيت .يعني غيرفعال دائم    » ج« و حالت 

،خروجـي   عال وغيرفعال شدن اتصاالت ماقبـل خروجـي  ف
    .فعال و با بار ديگر غير فعال  مي گردد

ماننـد خروجـي هـاي      ) هـا   Y(خروجي هاي اكسپنشن نيز     
PLCهستند .   

  
  
  
  
  



  

  :رله هاي كمكي-٣

  

mآنها را با   يا Mهايي از حافظه  خانه. نمايش مي دهيم

 در برنامه نويسي از آنها و هستند كه فعال يا غيرفعال ميشوند

از نظر تعداد .براي ايجادمنطق الزم استفاده مي گردد 

Q  . مي باشندحاالت و نحوه عملكرد مانند خروجي ها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )شمارنده (كانتر  - ۴
  . عدد شمارنده مي باشد۱۵ داراي PLCهر 

  مد مربوط به كانتر

   . پايين شمارon باال شمار و off. پايين شمار يا باال شمار:نوع كانتر

 كـانتر بـه   off كانتر صفر مـي شـود و    on.(صفر كردن مقدار كانتر
  .)شمارش خود ادامه مي دهد

  شمارش شده براي كانترمقدار 

  مقدار از پيش تعيين شده براي كانتر

  كانتر) كد ( شماره 
  
  : قابل توجه هتنك

قداري كه از يـك تـايمر يـا ورودي آنـالوگ يـا كـانتر                مقدار از پيش تنظيم شده كانتر مي تواند عدد ثابتي باشد يا م             -
 DEVIC  وPRUFIBUS و MODBUSهمين طور مي تـوان از طريـق پـورت ارتبـاطي     .ديگري خوانده مي شود

 .مقداري را براي آن مشخص كرد 
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 Select Coil NOتوســـط    
شماره كانتر مورد نظر را انتخاب      

قــسمت  ).C1~CF(مــي كنــيم 
Function    كـانتر    مربوط به مـد 

  .مورد نظر است
Current Value ــدار  مقـــ

 Preset Valueشمارش شـده ،  
ــده  ــيم ش ــدار تنظ  Preset ،مق

Type طريقـــه تنظـــيم مقـــدار 
Preset Valueاست .  

 يـك عـدد ثابـت مـي         Nحالت  
 ورودي Aولـــــوم ،V.باشـــــد
 يك كانتر   C تايمر و    Tآنالوگ،  
 .ديگر است

Direction Set  مربوط به نـوع 
و ) يا پايين شمار    باال شمار   (كانتر  

Reset Input    مربـوط بـه صـفر 
  .شدن كانتر است

  

   :۱  كانتر مد 
مقدار شمارش شده توسط كانتر     

  .از مقدار تنظيمي آن بيشتر نمي شود و با قطع برق مقدار كانتر باقي نمي ماند 

  :۲كانتر مد 
  )۱بر خالف مد.(مشخص كرديم بيشتر شوددر اين حالت مقدار شمارش شده توسط كانتر مي تواند از مقداري كه براي آن 

در (شده توسط كانتر بـه حالـت ابتـدايي بـر مـي گـردد                 كنيم مقدار شمارش     RUN/STOPا  ي را روشن    PLCزماني كه   
شمار مقدار تنظيم شده صـفر      صورتي كه كانتر در حالت باال شمار باشد مقدار شمارش شده صفر مي شود و در حالت پايين                   

  .)خواهد شد

  :۳ كانتر مد
 مقدار شمارش شده توسط كـانتر     ،   بودن دستگاه برق آن قطع شود      RUNدر حال   اگر است با اين تفاوت كه       ۱مانند حالت   

  ). استLatch( باقي مي ماند واز بين نمي رود 
  . هم اين مقدار باقي خواهد ماندPLC كردن RUN/STOPدر صورت 

  : ۴كانتر مد 
 مقدار شمارش شده توسط كانتر، دستگاه برق آن قطع شودودن ب  RUN حال دراگر  است با اين تفاوت كه۲مانند حالت 

  .از بين نمي رود و باقي مي ماند
  . نيز اين مقدار از بين نمي رودPLC كردن RUN / STOPدر صورت 

   :۵كانتر مد 
 شدن  resetصورت  در   مقدار شمارش شده مي تواند از مقدار تنظيمي بيشتر شود و             ۱در اين حالت بر خالف حالت شماره        

  .شمارش شده صفر مي شودمقدار ) باال شمار يا پايين شمار بودن كانتر ( بدون توجه به جهت شمارش 
  . صفر مي شود شده كردن نيز بدون توجه به جهت شمارش مقدار شمارشRUN / STOPدر زمان 
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   :۶كانتر مد 
 كردن مقدار آن بـاقي  RUN / STOPبرق و در زمان اي دارد با قطع  است با اين تفاوت كه حالت حافظه ۵مانند حالت 
  .خواهد ماند

High Speed Counter :  فقط برايPLC هاي با تغذيهDC  مدل . وجود داردDCداراي دو ترمينال ورودي )I1 و I2( 
  .استدو دسته از شمارنده هاي سرعت باال براي اين دو كانتر موجود .مي باشد)  1kHzتا (  سرعت باال ورودی براي  

  

   :۷كانتر مد 
  

  .شمارنده سرعت باال  : ۷مد شمارش  

  )I2 و I1فقط ( ترمينال هاي ورودي براي شمارنده سرعت باال   

  . كردن شمارنده استفاده مي شود  reset براي I1~gFاز 
    مي شود reset بودن ONدر صورت     
  . بودن به شمارش خود ادامه مي دهد OFFدر صورت     

  مارش شدهمقدار ش 

  مقدار تنظيمي

  .فقط دو عدد از كانترها براي اين مد مي توانند استفاده شوند اما شماره آن تفاوتي ندارد : كد كانتر 
  

   :۸كانتر مد 

  .مقايسه كننده فركانس: ۸كانترمد 

  )I2 و I1فقط ( ترمينال هاي ورودي شمارنده سرعت باال   

    )Sec 99.00~0( زمان وقفه شمارش 

  مقدار تنظيمي براي روشن شدن كانتر 

   براي خاموش شدن كانترمقدار تنظيمي 

  .فقط دو عدد از كانترها براي اين مد مي توانند استفاده شوند اما شماره آن تفاوتي ندارد  :د كانتر ك
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:تايمر-٥

اتصاالت .د نمايش مي دهيم از آنها براي سنجش زمان استفاده مي گرد  . وجود دارد NO,NCآنها بصورت  t T آنها را با   يا

  مد عملكرد تايمر : 

 Sec  2 – 0~9999 Sec   3 – 0~9999 999.9~0.0 – 1: پايه زماني تايمر  :  

Mi   n

  . مي شود resetتايمر به عدد صفر : ON كردن تايمر  resetاتصال جهت  :  

تايمر به شمارش خود ادامه مي د : Off                    .هد

  تايمرزمان محاسبه شده توسط   : 

  زمان تنظيم شده براي تايمر : 

    ) T1~T8( شماره تايمر  : 

  

Select coil NO :  شماره تايمر را انتخاب مي كند كه

  . نوع خروجي را مشخص مي كند 

كه 

  .اتصال آن غيرفعال مي گردد,چنانچه تايمر به زمان الزم برسد اتصال آن فعال مي شود و با خاموش شدن تايمر) 

 resetماند تا توسط 

  .صال آن نيز فعال مي گردد و با خاموش شدن تايمر پس از گذران زمان معين اتصال نيز غيرفعال مي شود

  . نمايد

 ادامه reset input شدن 

  .مي دهد

 

  . است8~1بين 

Output type:  

Function:   مدهاي اتصال را مشخص مي كند 

  : انتخابي داريم  مد۷براي تايمر 

  

  

۱

چنانچه جمع زمانهاي روشن و خاموش بودن تايمر به زمان الزم برسد اتصال آن فعال مي شود و فعال مي  )  ٢

input  . غير فعال گردد

روشن شدن تايمر اتبا ) ٣

  .اگر تايمر روشن و سپس خاموش شود اتصال آن فعال شده وپس از زمان معين غيرفعال مي گردد) ٤

 روشن وخاموش مي شود و پالس توليد ميتا زماني كه تايمر روشن است اتصال آن در فواصل معين) ٥

,با روشن شدن تايمر) ٦ اتصال شروع به ايجاد پالس در فواصل زماني معين مي نمايد واين كار را تا زمان فعال
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 است با اين تفاوت كه زمان روشن و خاموش بودن ۵مانند مد : را انتخاب نماييم ) پالس (P حالت ٦بايد در مد  ٧براي فعال سازي مد )٧

  . تنظيم است اتصال قابل

 تايمري استفاده مي نماييد تايمر بعدي آن قابل استفاده در جاي ديگري از برنامه ۷ه اگر از مد توجه داشت ك

Cur : مقدار فعلي تايمر را نشان مي دهد.  

ON  و Off.   

 كردن تايمر استفاده مي شود و اتصال آن مي تواند هر يك از  resetت 

RTC (Real Time 

PL هايSG2 عدد ۱۵ داراي RTC مد انتخابي مي باشد۴ و ) . R1~RF(   

  

  گي

 نيز به صورت خودكار در دستور استفاده T n+1 تايمرTn قابل استفاده هستند چون با فعال شدن تايمر T1~TEدر اين حالت تايمرهاي 

خواهد شد در نتيجه بايد 

  .نمي باشد 

Time base :  دقيقه 1 ثانيه ، 1 ثانيه ،  0.1پايه زماني تايمر است كه سه حالت دارد .  

rent value

Preset value : ض تعيين شده براي تايمر است عدد پيش فر .  

:  تنظيمات زمان دو حالت پيدا مي كند۷براي مد : نكته 

Reset input :  كاربرد دارد و جه2,3,4,6فقط براي مدهاي 

  .اشد  بNO و NCدر حالت  )  I,Q,M,T,C,G,H,F( اتصاالت 

  

۶-  Clock)

C

مد هفت*

  

  

  

  

  

  

  روز شروع: : 

  روز پايان : 
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  روزانه-RTC   ۱مد انتخابي  : 

  روزهاي متوالي-۲      



   ينمايش دهنده ساعت روز جار   :

  نمايش دهنده دقيقه روز جاري  :

  تنظيم ساعت روشن شدن  :

  تنظيم دقيقه روشن شدن : 

  تنظيم ساعت خاموش شدن : 

  تنظيم دقيقه خاموش شدن  :

   انتخاب شدهRTCشماره  : 
  

ي تنظيم شده بر طبق ساعت و دقيقه تنظيم شده براي حالت روشن بودن ، روشن مي شـود                       
ي ز   .مان خاموش شدن ، خاموش مي شود و سر 

 در روز و ساعت و دقيقه اي كه براي روشن بودن تعريف كرده ايم روشن مي شود و تا روز و ساعت و دقيقـه                  ۲در مد   
اي كه ب

سمد *

 هر روز در روزها۱در مد   
ساعت و دقيقه تنظيم شده برا

  .راي خاموش شدن برايش تعريف كرده ايم روشن مي ماند و سپس خاموش مي شود 
  

  روز-ماه–ال 

  RTC == < ۳مد  : 

   جهت روشن شدنRTCخابي براي سال انت :

   جهت خاموش شدنRTCسال انتخابي براي   : 

وز جاري    : تاريخ ر  نمايش دهنده 

  تنظيم ماه روشن شدن : 

  روشن شدنروز تنظيم  : 

  تنظيم ماه خاموش شدن : 

  خاموش شدنروزتنظيم  : 

Middle East RAAD Automation – Technical Department ٩



   انتخاب شدهRTCكد  : 

:نكته 

خاموش باشد و در ساير مواقع روشن باشد ، بايد تاريخ بزرگتر را به زمان  زماني  براي اينكه بخواهيم در يك بازه-۱  

  .خاموش مي ماند 

  . روشن نخواهد شد RTC يكسان باشد ، RTC اگر تاريخ روشن و خاموش شدن -۲  

  

  : به عنوان مثال . روشن شدن بدهيم 

 ۱۹/۱۲/۲۰۰۸ تا ۱۹/۱۲/۲۰۰۷ از تاريخ 
  
  
  

  

  مقايسه كننده آنالوگ-۷
   . مد انتخابي مي باشد ۵ عدد مقايسه گر با ۱۶ داراي PLCن يا

  مدانتخابي مقايسه گر  : 

: Axقدار تايمر يا كانتر انتخابي ورودي آنالوگ يا م  

:  Ayورودي آنالوگ يا مقدار تايمر يا كانتر انتخابي   

:   Ax 9.99~0.00( مقدار ورودي آنالوگ(   

 : Ay9.9~90.00( ه شده مقدار ورودي آنالوگ خواند(   

  .يك تايمر يا كانتر يا ورودي آنالوگ ديگري باشد مقدار تنظيمي براي مرجع مقايسه كه مي تواند عددي از  : 

  )يا شماره مقايسه گر انتخابي (رمينال خروجي ت : 

  .مي باشد  Ay و Axوابسته به مقايسه بين دو مقدار  ) G1~Gf(روشن يا خاموش بودن ترمينال خروجي آنالوگ 
  

-Ay : ۱مد  
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≤ Ax ≤Ay+ 
 Ax ≤Ay   :۲مد  

Ay  ≤Ax  :۳مد  

 Ax ≤  :۴مد  

 Ax ≥  :۵مد  
  
 



۸-HMI  

العـات نوشـتاري ، مقـدار           HMI از طريق   م
 و مقايـسه    RTCتنظيم شده و اندازه گيري ، كانتر ،           

كننده آ

 داريد HMIه قصد نمايش آن را از طريق 
 به كامپيوتر مي توانند به  PLCط از طريق ارتباط 

 به مدت SELه داشتن كليد 

 

ي تـوان اط
 توسط تايمر

 بودن  RUNهمچنين در حالت    . نالوگ را مشاهده كرد      
ه مي توان مقدار تنظيم شده براي تايمر و كـانتر و مقايـسه              دستگا

 نمـايش   HMIاز ديگر قابليت هاي     . كننده آنالوگ را تغيير داد      
ــاي  ــعيت ورودي ه ــاي PLCدادن وض ــشن و ترميناله  و اكسپن

   .كمكي  مي باشد 

  :نكات مهم 
اطالعاتي ك 

فق
PLC انتقال داده شوند . 

 است ، ۱ مد HMIزماني كه مد انتخابي براي نمايش  
مي توان با فشار دادن و نك

 . را مشاهده نمود HMIثانيه صفحه ۳

  اطالعات را نمايش مي دهد-۱    مد نمايش  : 
   اطالعات را نمايش نمي دهد-۲        

   انتخابيHMIشماره صفحه  : 
  

  

  كليدهاي روي دستگاه-۹

ي توان استفاده كرد به اين ترتيب كه كليد  نيز به عنوان PLC جهته روي ۴از كليدهاي 

Z1←Z2Z3→Z4 ↑با 
نكته

op

  

 PLCطريقه كار كردن با كليدهاي روي 
  

 و OK و DEL و SEL  شامل عدد كليد ۸ داراي PLCصفحه روي 
ESC از طريق فشار دادن كليد .  مي باشدESC مي توانيد وارد منوي اصلي تنظيمات PLC شويد .  

OK (  محيط برنامه وارد
نوي

  
 مPLCورودي در برنامه نويسي 

   . مي باشند   و كليد با جهت راست كليد با جهت پايين كليد با جهت چپجهت باال
   بايد در قسمتZ1~Z4بايد توجه شود اين است كه براي فعال شدن  اي كه 

eration→Module system set… → other setting 

↓  

  )تيك بخورد .(  فعال شود Z Setقسمت 

 كليد ديگر۴جهت است و ۴ط به كليد مربو۴است ، 

گزينه جهت انتخاب روي صفحه موجود ۸ بودن  RUN  گزينه و در حالت ۱۲،  است  STOP در حالت PLCزماني كه 
از طريق زدن كليد (  انتخاب آن  است كه باLadderاولين گزينه مربوط به زبان برنامه نويسي  . است

  . بنويسيد يا برنامه اي كه روي آن است را تغيير دهيد PLC مي شويد و مي توانيد برنامه اي را براي  Ladderسي 
  . است FBD مربوط به زبان برنامه نويسي FUN.Blockگزينه 
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عملكـرد   ادامـه  STOP  بـودن دسـتكاه توسـط   RUN ت 
دست

فعال يا غير فعال بودن دكمه هاي جهت دار          ، آالرم ،     PLC تنظيمات مربوط به نور صفحه         
رو

را از طريق كليـدهاي      Ladder برنامه به زبان      يك صد نوشتن   
رو

  كليد  توضيحات

ر حالدو  كنيد  RUN  را PLC مي توانيد  RUNتوسط گزينه 
 مـي توانيـد برنامـه    write را پاك مي كنـد و از طريـق   PLC  برنامه موجود روي Clear Program. متوقف كنيدگاه را

و اطالعـات موجـود روي كـارت         عكس اين حالـت اسـت        READگزينه     را به كارت حافظه انتقال دهيد ،       PLCموجود روي   
  . منتقل مي كند PLCه را به حافظ

 مي توانيدSETاز طريق گزينه    
 PLC مربوط به تنظيم تـاريخ و سـاعت   RTC Set. را تغيير دهيد ...  كانتر و رله كمكي و    بودن ،RUNي صفحه در حالت 

 مـي  Passwordاز طريق .  مربوط به ورودي هاي آنالوگ را تغيير مي دهد Offset و Gain ميزان ANALOG SET. است 
توانيد شماره رمزي را براي برنامه خود فعال كنيد كه بدون داشتن اين شماره رمز نمي توان به هيچ يـك از قـسمتهاي برنامـه                          

ابتداي شروع برنامه نويـسي يـا   مشخص مي كند در      INITIAL است و    PLC مربوط به زبان     Language. دسترسي پيدا كرد    
  .اصالح برنامه نوشته شده از چه زبان برنامه نويسي استفاده شود 

زماني كه قدر  جدول پايين نحوه عملكرد هريك از كليدها        
  .ي دستگاه داريد ، را نشان مي دهد 

  

1: Ix→ix→ - - → فاصله خالي →Ix  قابل استفاده است۵و۳و۱ فقط براي ستون                                              

SEL  
2: Qx→ فاصله خالي → Qx فقط براي ستون آخر قابل استفاده است                                                                   
له خاليفاص → ┬ ┴ :3  →┴ ┬                                                          قابل استفاده است۶و۴و۲فقط براي ستون 

x     :1(مربوط به شماره ورودي يا خروجي مورد انتخاب است~f(   

1: 1~F(                     چشمك زدن مي باشد  

  

SEL+↓/↑ 

زماني كه نشانه گر بر روي عدد مربوط به ورودي يا خروجي در حال 

2: I↔X↔Q↔Y↔M↔D↔T↔C↔R↔G↔I است                 ۵و۳و۱ ستون زماني كه نشانه گر بر روي  
3:Q↔Y↔M↔T↔C↔R↔G↔H↔L↔P↔Q   ستون آخر است                     زماني كه نشانه گر بر روي

4:( ↔A↔ˆ↔ˇ↔P↔( است         Mيا YياQ   به عنوان ۸  است و ستون۷ ستون زماني كه نشانه گر بر روي
5: (↔P↔(                                                             يك تايمر است۸ است و ستون ۷ستون  زماني كه نشانه گر بر روي

←/→+SEL                                                 زماني كه قصد تثبيت اطالعات وارد شده را داريم و مي خواهيم نشانه گر حركت كند  
  ↑/↓         حركت در جهت عمودي     
  ←/→  در جهت افقيحركت             
 DEL  لعملحذف كردن يك دستورا            
   يا فرمان در حالت اصالح برنامهعملر الومنصرف شدن از يك دست: ۱          
   هبرگشت به منوي اصلي بعد از اصالح برنام: ۲          

ESC 

   حركت نشانه گر به موقعيت ورودي بعد ثبت كردن اطالعات و ذخيره اتوماتيك آن و:۱          
F         مـورد نظـر وارد شـده و OK            ۲ :     است بافشاردادن ايـن كليـد بـه صـورت اتوماتيـك             ۸زماني كه نشانه گر روي ستونB

  . را مي توان تنظيم كرد T و Cپارامترهايي مانند 

 SEL+DEL  حذف كردن يك خط از دستورالعمل           
 SEL+ESC  آن) بودن RUN/STOP(ت برنامه نشان دادن مقدار خطوط برنامه و وضعي           
 ↑/↓+SEL   خط برنامه باالتر يا پايين تر۴پرش به            
 SEL+OK  ايجاد يك خط فاصله           

  


