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 0011 تور مدل نایس ریلی اتوماتیک درب جک موتور نصة روش

 

 .کٌیذ ًصة زیر ضکل هاًٌذ را ًایس سَییچ کی ٍ ًایس فالضر ٍ ًایس فتَسل چطن هاًٌذ جاًثی لَازم
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 فرستٌذُ ٍ گیرًذُ 2 ترهیٌال ٍ کٌیذ ًصة ًایس ترد 9 ترهیٌال تِ را ًایس چطوی فرستٌذُ ٍ گیرًذُ 1( سَکت) ترهیٌال چطوی ًصة ترای

 .کٌیذ ًصة ًایس ترد 8 ترهیٌال تِ را ًایس چطوی

 تِ 9 ترهیٌال تاال ػکس در تاضیذ داضتِ تَجِ. کٌیذ ًصة ترد 11 ترهیٌال تِ را چطوی 5 ترهیٌال ٍ ترد 8 ترهیٌال تِ را چطوی 4 ترهیٌال

 . کٌیذ ًصة چطوی ًخَاّیذ ضوا کِ است ًیاز جاهپر ایي صَرتی در ضذُ، جاهپر ترد 11 ترهیٌال

 .ضَد ًصة ترد 5 ٍ 4 ترهیٌال تِ را فالضر

 ًصة ترد 12 ترهیٌال تِ را سَییچ کی  NO ترهیٌال ٍ کٌیذ ًصة ترد 9 ترهیٌال تِ را سَییچ کی C ترهیٌال سَییچ کی ًصة صَرت در

 . کٌیذ

 ریوَت کردى ست جْت RADIO کلیذ ػذد یک ٍ TP-TL-F  ّای ًام تِ تٌظین پتاًسیَهتر ػذد 3 ٍ سَییچ لیویت ػذد 11 دارای ترد ایي

 .تاضذ هی زیر ضرح تِ کِ دارد ٍجَد ًایس

 .تاضذ هی هَتَر قذرت هقذار تٌظین ترای F پتاًسیَهتر

 یؼٌی درب ضذى تستِ اتَهات حالت تَدى فؼال صَرت در کِ تاضذ هی درب ضذى تستِ اتَهاتیک جْت تاین هقذار تٌظین ترای TP پتاًسیَهتر

 .کرد خَاّذ ػول 2-1 سَییچ دیپ تَدى رٍضي

 .ضَد خاهَش ترقص هَتَر درب، ضذى تستِ از پس یؼٌی. هَتَر کارکرد هقذار تٌظین جْت TL پتاًسیَهتر

 .ضَد اجرا آخر هرحلِ در کِ تاضذ هی ّا ریوَت کردى ست ترای RADIO کلیذ

 : ًایس ّای ریوَت کردى ست رٍش

 کلیذ سریؼا ٍ کردُ رّا را کلیذ تؼذ ضَد، رٍضي ًایس ترد رٍی رًگ سثس چراؽ تا داضتِ ًگِ را RADIO کلیذ اتتذا ّا ریوَت کردى کذ ترای

 خاهَش از قثل تا. ضَد خاهَش ریسیَر رًگ سثس چراؽ تا تواًیذ هٌتظر ٍ کردُ رّا را ریوَت کلیذ تؼذ داضتِ، ًگِ ثاًیِ 11 هذت تِ را ریوَت

 فالش تِ ضرٍع آّستگی تِ تار 5 آخر هرحلِ در ریسیَر چراؽ تاضیذ دادُ اًجام درستی تِ را هرحلِ ایي اگر. ًطَد زدُ کلیذی ّیچ چراؽ ضذى

 .ضذُ ست ریوَت یؼٌی ضَد، هی خاهَش آخر در ٍ کٌذ هی زدى

 :ًایس ریسیَر کردى پاک رٍش

 کٌذ، هی ضذى خاهَش ٍ رٍضي تار 3 تِ ضرٍع ریسیَر چراؽ ثاًیِ چٌذ از پس ٍ ضَد رٍضي ثاتت ریسیَر چراؽ تا داضتِ ًگِ را ریسیَر کلیذ

 تِ تار 5 آخر هرحلِ در رسیَر چراؽ تا تواًیذ هٌتظر ٍ کٌیذ رّا را ریسیَر کلیذ ضذى خاهَش از قثل ضذ رٍضي رسیَر چراؽ کِ تار سَهیي

 .ضَد خاهَش اًتْا در ٍ زدُ فالش آراهی
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 :ّا سَییچ دیپ هؼرفی

2 1  

OFF OFF 
خاموش باشىذ عملکرد ریموت بً ایه شکل خواٌذ بود کً وقتی دستتان روی ریموت است دستگاي کار  "2و  1دیپ سوئیچ "اگر 

 دستگاي کار وخواٌذ کرد. خواٌذ کرد و وقتی دستتان را از روی ریموت برداریذ

OFF ON است فؼال دستی حالت یؼٌی تاضذ خاهَش 2 سَییچ دیپ ٍ رٍضي 1 سَییچ دیپ اگر. 

ON OFF ًذّیذ قرار حالت ایي در است تْتر. دارد قرار ضذى تستِ اتَهاتیک حالت یؼٌی تاضذ رٍضي 2 سَییچ دیپ ٍ خاهَش 1 سَییچ دیپ اگر. 

ON ON 
 تا تَاًیذ هی حالت ایي در. دارد قرار ضذى تستِ ّویطِ اتَهاتیک حالت یؼٌی تاضذ رٍضي ّن 2 سَییچ دیپ ٍ رٍضي 1 سَییچ دیپ اگر

 .دّیذ تغییر را ضذى تستِ تاین هقذار TP پتاًسیَهتر تٌظین

 ON 
 تا دیگری کسی ٍ ضَد صادر ضذى تاز هثل فرهاًی حالت ایي در اگر. است فؼال هجتوغ حالت یؼٌی تاضذ رٍضي "3 سَییچ دیپ" اگر

 .ضَد اجرا کاهل اٍلی فرهاى تا ضذ ًخَاّذ اجرا دٍم فرهاى کٌذ صادر ضذى تستِ تؼذی فرهاى ریوَت

 ON ضَد هی فؼال درب ضذى تاز از قثل زدى فالش حالت یؼٌی تاضذ رٍضي "4 سَییچ دیپ" اگر. 

 ON 
 هی اجرا چطوی فرهاى از تؼذ ضذى تستِ اتَهاتیک حالت در ثاًیِ 5 از تؼذ درب ضذى تستِ حالت یؼٌی تاضذ رٍضي "5 سَییچ دیپ" اگر

 .ضَد

 ON درب ضذى تاز حالت در حتی چطوی فرهاى از تؼذ ایوٌی ضذى فؼال یؼٌی تاضذ رٍضي "6 سَییچ دیپ" اگر. 

 ON درب ضذى تاز آّستِ حرکت ضذى فؼال یؼٌی تاضذ رٍضي "7 سَییچ دیپ" اگر. 

 ON ضذى تستِ هَقغ درب زدى ضرتِ از جلَگیری ترای درب قذرت ٍ سرػت کاّص ضذى فؼال یؼٌی تاضذ رٍضي "8 سَییچ دیپ" اگر. 

 ON 
 درب سرػت حرکت اًتْای در تاضذ ضذى تستِ ٍ تاز حالت در درب ٍقتی. است فؼال ترهس حالت یؼٌی تاضذ رٍضي "9 سَییچ دیپ" اگر

 .ضَد هی آّستِ

 ON "ًذارد کارایی دستگاُ ایي در "11 سَییچ دیپ. 

 


