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 066 روتو مدل نایس ریلی درب اتوماتیک جک نصة روش

 

 .دّید قزار ٍسط حالت در را درب ٍ کزدُ خالظ را هَتَر ًقطِ، طثق 666 رٍتَ دستگاُ کطی سین ٍ جاًثی لَاسم ًصة اس تؼد

 .کٌید جاهپز سین تَسط را  06-9-7 ّای تزهیٌال چطوی ًکزدى ًصة صَرت در

 :پتاًسیَهتزّا تٌظین ػولکزد

0- F یا FORCE هَتَر قدرت هقدار تٌظین تزای 

2- TL یا WORKING TIME درب ضدى تستِ ٍ تاسضَ هقدار تٌظین تزای 

3- TP یا PAUSE TIME ضدى تستِ اتَهاتیک حالت در درب ضدى تستِ تزای تاین هقدار تٌظین تزای 
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 :ّا سَئیچ دیپ ػولکزد

1 2  

OFF OFF "است تٌظین دستی صَرت تِ فزهاى یؼٌی "2 ٍ 0 سَئیچ دیپ 

OFF ON یؼٌی فزهاى تِ صَرت ًیوِ اتَهاتیک تٌظین هی تاضد 

ON OFF تاضد هی تٌظین اتَهاتیک صَرت تِ فزهاى یؼٌی 

ON ON تاضد هی تٌظین ضدى تستِ ّویطِ اتَهاتیک صَرت تِ فزهاى یؼٌی 

 ON 
 تا پذیزد ًوی را تؼدی فزهاى دستگاُ فزهاى، اٍلیي اس تؼد یؼٌی. تاضد هی هجتوغ حالت در دستگاُ تٌظین یؼٌی "3 سَئیچ دیپ"

 تاضد هی درب ضدى تستِ کاهال فزهاى یک تؼدی فزهاى ٍ دّد اًجام را تاسضَ کاهل دٍرُ یک درب

 ON "درب ضدى تستِ ٍ ضدى تاس ػول اس قثل فالضز کزدى فؼال یؼٌی "4 سَئیچ دیپ 

 ON "چطوی فزهاى اس تؼد درب ضدى تستِ کزدى فؼال یؼٌی "5 سَئیچ دیپ 

 ON "چطوی فزهاى اس تؼد درب تاسضَ کزدى فؼال یؼٌی "6 سَئیچ دیپ 

 ON "تدریجی صَرت تِ درب سزػت کاّص کزدى فؼال یؼٌی "7 سَئیچ دیپ 

 ON "درب ضدى تستِ ٍ تاس حزکت اًتْای در آّستِ سزػت کزدى فؼال یؼٌی "8 سَئیچ دیپ 

 ON "تزهش ضدى فؼال یؼٌی "9 سَئیچ دیپ 

 ON "کزد خَاّد ػول سزػت تا درب ضدى تاس حالت در فالضز یؼٌی "06 سَئیچ دیپ 

 :درب کَرس ضٌاسایی رٍش

 تؼد ٍ کزدُ حزکت آّستِ ضدى تستِ سوت تِ درب حالت ایي در. کٌید اجزا را Close فزهاى ٍ دادُ قزار ٍسط حالت در را درب

 ٍ کزد خَاّد حزکت ضدى تستِ سوت تِ سزػت تا درب ثاًیِ چٌد اس تؼد ٍ کزد خَاّد حزکت ضدى تاس سوت تِ سزػت تا درب

 .کزد خَاّد Stop اًتْا در

 :ًایس ریوَت کزدى ست رٍش

 .کٌید رّا را کلید تؼد ضَد رٍضي ثاتت رسیَر چزاؽ تا داضتِ ًگِ را ًایس ریسیَر کلید -0

 .کٌید رّا را کلید تؼد ٍ داضتِ ًگِ ثاًیِ 06 هدت تِ را ًایس ریوَت کلید سزیؼا سپس -2

 .ضَد خاهَش کاهال رسیَر چزاؽ تا کٌید صثز ثاًیِ 06 هدت تِ -3

 :ًایس ریوَت کزدى پاک رٍش

 خاهَش ٍ رٍضي تار 3 تِ ضزٍع رسیَر چزاؽ ثاًیِ 3 اس تؼد. ضَد رٍضي ثاتت رسیَر چزاؽ تا داضتِ ًگِ را ًایس ریسیَر کلید -0

 .کٌید رّا را کلید ضَد خاهَش سَم هزتثِ در رسیَر چزاؽ ایٌکِ اس قثل. کٌد هی ضدى

 هی خاهَش ٍ رٍضي آراهی تِ تار 5 اًتْا در ٍ کزدُ سدى چطوک تٌد تِ ضزٍع رسیَر چزاؽ ضَد اجزا درست هزحلِ ایي اگز -2

 .است ضدُ پاک ًایس ریوَت یؼٌی.  ضَد


