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صفحه  هرستف

مدار1 جعبه

فرمان

                                                 2

فرمان1-1 مدار 2                           نصب

تغذیه2-1 منبع 5                                                                                                 اتصاالت

5                            تنظیمات 2

LED    5راهنمای1-2

ریموت2-2 کردن پاک و کردن لرن 5                      مراحل

سیستم3-2 کردن لرن 6                         نحوه

جکها4-2 6   عملکرد

جکها5-2 حرکت 6  منطق

جکها6-2 حرکت 6  تست

پشتیبان7-2 7  باطری

برد8-2 7                          تنظیمات

عملکرد3 برد LEDنمایش 8                       روی

منوها1-1-3 9   عملکرد

10 تظیمات2-1-3

چشم2-3 11  تنظیمات

احتمالی4 12 خطاهای

فنی5 12مشخصات

فرمان1-5 مدار 12جعبه
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تنظیمات-2

تغذیه2-1 منبع اتصاالت

تکنسین یک حتمًا که برق وصل عملکرد به کنید توجه لطفًا

دهد. انجام را کارنصب

وصل -1 را کنترل باکس برق ، دستگاه کامل نصب از قبل

. نکنید

که -2 باشید شدهمطمئن نصب سالم برد، به ها سیم تمام

. باشد

3- . کنید وصل را موتور برق حاال
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 LEDراهنمای1-2
رسیور برد روی آبی دی ای لرنال یعنی زند می چشمک زمانیکه

. شد کامل ریموت

LED 2فعال باتون( )پوش سلکتور کلید یا سوئیچ شما که زمانی :

.روشن LED 2شود شود می

LED3از که ( بروید چشمی جلوی شما که شود می روشن زمانی :

فتوسل باشد(1ترمینال .گرفته

LED4از که بروید چشمی جلوی شما که شود می روشن زمانی :

فتوسل .2ترمینال باشد( گرفته

ریموت2-2 کردن وپاک کردن لرن مراحل

(A)دکمه:کردننلرRF-LEARNروی را

PCB دارید نگه ثانیه یک اینکهبرای از آبیLEDبعد

اگر شد وAروشن دولنگه برای دهید فشار راBاگررا

درعرض لنگه تک برای دهید کامل5فشار لرن مراحل ثانیه

ازاینکه بعد شود. .LEDمی شود می خاموش آبی

(B) :کردن دارید RF-LEARNپاک ونگه دهید فشار برایرا

تا10 شود. LEDثانیه خاموش آبی

(C) تعداد لر200رسیور قابلیت .نعدد دارد ریموت کردن
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سیستم3-2 کردن لرن نحوه

موتورد-1 اصلی می M1 (Masterرب بسته آن روی برقی قفل که

) شود

تنظیمات-2 و F2-1در دولنگه لنگه F2-2برای تک باشد.برای می

های-3 اینکه3تا UP+SET+DOWNدکمه از داریدبعد نگه ثانیه

LED1دکمه زد ثانیه در چشمک یک

Aدکمه و دولنگه تظیمات برای را تکBریموت تنظیمات برای را

دهید. فشار لنگه

تنظیمات-4 دهیدرامیF2زمانیکه تغییر لنگه(خواهید تک )برای

پروگرام مراحل شود.کلیه انجام باید مجدد

(A)دولنگه )حالت زیر درب :M2( رو درب بسته )M1)

( رو درب زیرباز(M1بسته درب

(M2) ( زیر درب )M2باز رو درب (M1(بسته

بسته

(B)رو درب : لنگه تک روM1)حالت درب بسته )(M1)

( رو درب .M1باز بسته )

لر :ناتمام سیستم کردن

شود تمام پروگرام وقتی دولنگه نصب درLED1برای دوبار

. زند می چشمک ثانیه

شود تمام پروگرام وقتی لنگه تک نصب هرLED1برای در بار یک

زند. می چشمک ثانیه

: نکته

(A)بیدراگر اتفاقی دادن پروگرام انجام افتد)برقزمان

از پروگرام مراحل تمام ) شود.رفتن انجام باید ابتدا

(Bلر پروگرام شودن(زمانیکه قطع هم برق اگر باشد کامل کردن

. نیست مجدد پروگرام به احتیاج دیگر

(Cدرب زمان پروگرام درحالت با( شدن بازوبسته موقع ها

شوند.3اختالف می بازوبسته ثانیه

(Dمدل شما جک مدل لیمیت Limit(زمانیکه باید باشد دار سوئیچ

شود. تنظیم پایین سرعت روی سوئیچ
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: دکمهتوجه پروگرام از پس برد تظیمات در تغییرات را SETبرای

شوید3 می تنظیمات ،داخل دهید فشار تنظیموثانیه انتخاب برای

باال دکمه با نظر )UP)مورد پائین و )DOWNو به( شدن داخل برای

دکمه دادن فشار با مجدد تنظیم و SETآن منو دکمهمجددًاداخل با

UPوDOWN با سپس و دهید انجام را شوید. SETتغییرات خارج
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عملکرد1-1-3 بردLEDنمایش روی

نمایش (LED)صفحه

لرن باشد.،سیستم نمی

باشد. می نرمال سیستم

LEAباشد می دستگاه کردن پروگرام .منتظر

: کردن پروگرام نحوه

فشاردهید3برایSET+DOWN+UPدکمه-1 ثانیه

LEDمیدهد نشان شما .به
LEA+DGشدن ودو)پروگرام ) سپسلنگه

لحظهAدکمه یک برای را ریموت روی

دهید ازفشار روی3تا1بعد LEDثانیه
میدهد. نشان را دستگاه آمپرکشی میزان

CLN دکمه دستگاه حافظه کردن پاک برای

UP+DOWNدارید.5برای نگه ثانیه

ME.دارد اشکال موتور

موتور کار است.Stopوسط کرده
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منوها عملکرد

CescriptionTableparameterDefinitionLED Display

ای کارخانه تنظیمات

F1-1

خالی F1-1موتور

موتور F1نوع
با موتور

سوئیچ لیمیت
F1-2

هال با موتور

سنسور
F1-3

ای کارخانه تنظیمات

F2-1
تکF2-1دولنگه یا دولنگه

لنگه
F2

لنگه F2-2تک

ای کارخانه تنظیمات

F3-1 صفه به رجوع و

8

2AF3-1
آمپرکشی میزان

های مدل در

مختلف

F3
3AF3-2

4AF3-3

5AF3-4

ای کارخانه تنظیمات

F4-1
کامل100% درF4-1سرعت سرعت میزان

تند سرعت
F4

کامل80% F4-2سرعت

ای کارخانه تنظیمات

F5-1
Function ONF5-1

دوم F5سرعت
Function OFFF5-2

ای کارخانه تنظیمات

F6-2
کامل70% F6-1سرعت

دوم سرعت F6میزان
کامل50% F6-2سرعت

ای کارخانه تنظیمات

F7-1

0 SecF7-0

موقع در تاخیر

شدن باز
F7

2 SecF7-1

3 SecF7-2

4 SecF7-3

5 SecF7-4

6 SecF7-5

7 SecF7-6

8 SecF7-7

9 SecF7-8

10 SecF7-9

ای کارخانه تنظیمات

F8-1

0 SecF8-0

موقع در تاخیر

شدن بسته
F8

2 SecF8-1

3 SecF8-2

4 SecF8-3

5 SecF8-4

6 SecF8-5

7 SecF8-6

8 SecF8-7

9 SecF8-8

10 SecF8-9

ای کارخانه تنظیمات

F9-2

Function OFFF9-0

شدن بسته

خودکار
F9

3 SecF9-1

10 SecF9-2

20 SecF9-3

40 SecF9-4

60 SecF9-5

120 SecF9-6

180 SecF9-7

300 SecF9-8



9 

CescriptionTableFunctionDefinitionLED Display

ای کارخانه تنظیم

FA-2

Function OFFFA-0
ثانیه تنظیم

شدن سریعبسته

منظورعبور

جلوی از ماشین

چشمی

FA

3 SECFA-1

5 SECFA-2

10 SECFA-3

12 SECFA-4

13 SECFA-5

15 SECFA-6

ای کارخانه تنظیم

FB-1

Mode 1FB-1

مختلف های حالت

چشم برای
FB

Mode 2FB-2

Mode 3FB-3

Mide 4FB-4

درب حالت تکدر درب نفررو

اینهلنگ داشت نخواهید دیگر

می نفررو به تبدیل شود.حالت

Function OFFFC-0
رو نفر FCحالت

Function ONFC-1

باشد روشن اگر فاشر ثانیه3حالت

. میزند فالشر شدن باز از قبل

ای کارخانه تنظیمات

FD-0

Function OFFFD-0

فالشر FDحالت
Function ONFD-1

ای کارخانه تنظیمات

FE-0
Function OFFFE-0یک چشم عملکرد

فعال
FE

Function ONFE-1
ای کارخانه تنظیمات

FF-0
Function OFFFF-0

دو چشم FFعملکرد
Function ONFF-1

ای کارخانه تنظیمات

FG-1
Function OFFFG-0

صدا FGعملکرد
Function ONFG-1

باز از قبل باشددرب فعال اگر

می حرکت جلو به کمی شدن

لنگه دو شدن باز از .کندقبل

Function OFFFH-0
برقی قفل FHحالت

Function ONFH-1

ای کارخانه تنظیم

FI-1

A KeyFI-1
دکمه دادن تغییر

فابریک ریموت

دولنگه حالت برای

FI
B KeyFI-2

C KeyFI-3

D KeyFI-4

فابریک ریموت فقط

Function OFFFJ-0

دکمه دادن تغییر

فابریک ریموت

نفررو حالت برای

FJ

A KeyFJ-1

B KeyFJ-2

C KeyFJ-3

D KeyFJ-4

درب توانید می شما حالت دراین

شدن بسته اتوماتیک حالت از را

وارد دوباره یا و کنید خارج

فابریک ریموت با فقط کنید

No key to 
control

FK-0

اتوماتیک حالت

شدن بسته
FK

A KeyFK-1

B KeyFK-2

C KeyFK-3

D KeyFK-4
فرمان درب زمانیکه حالت دراین

می بستهباز فرمان دیگر گیرد

و شود باز زمانیکه گیردتا نمی

بسته شدن بسته اتوماتیک زمان با

. شود می

Function OFFFL-1

باز فقط FLحالت
Function ONFL-2
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احتمالی  خطاهای

باطری حد از بیش کردن ر داغ باطری کنیدااتصال بررسی

بازو دکمهدرب زمانیکه شود نمی بسته

زنید می را .ریموت

دی-1 ای کنید4یا3ال چک را

خاموش .باشدکه

کنیدولتاژ-2 بررسی را باطری

.22که باشد  

دی-3 ای که1ال کنید چک را

.باشدخاموش  

سیم-4 اتصاالت که شوید مطمئن

هستند. ودرست محکم  کشی

کارمیکند.-5 درست و سالم فیوز

فشار را ریموت دکمه زمانیکه

میخورد. تکان کمی مقدار  میدهیددرب
شود.سیمهای چک سنسور هال  

است. شده کم ریموت  برد
ترمینال سیمهای که شوید مطمئن

و .برد هست متصل آنتن سیم یا

میکند حرکت کند موتور شود. زمانیکه چک سرعت سوئیچ  دیپ
کند. نمی کار شود. فالشر چک فالشر  سیمهای

بجای .ستهبشدنبازدرب شود می
راچک ها سیم ومنفی مثبت جای

 کنید.

. ایستند می نی ناگها طور به  دربها

برد-1 کردن ریست و کردن چک  

جکها-2 سیم ترمینال کردن چک  

سنسور-3 هال ترمینال کردن چک  

چشم-4 ترمینال کردن ممکن،چک

باشند.و شده قطع سیمها یااست

باشند. نشده نصب درست  چشمها

فیوز-5 کردن چک  

یک به فقط یا کند نمی حرکت اصال درب

کند می حرکت  سمت

موتور-1 دوباره تا کنید ریست

شود.  فعال

را-2 موتور اتصاالت و کشی سیم

. کنید  چک

سنسور-3 هال های کنید.سیم چک

چشمی-4 اتصال  

از قبل دوم ودرب شد بسته اول درب

ایستاد شدن م5فالشروبسته یثانیه

.زند  

قطع را باطری و شهری برق

کنید خالص را لنگه هردو کنیدو

تا را اول درب آخرسپس

ببندید را دوم درب وبازکنیدو

و شهری برق رادوباره باطری

کنید.  وصل
بازو شدنموقع هابسته صدارله

.میدهد  
سوخته فیوز که کنید  چک


