
 اپراتور ریلی درپا تنظیم برد سریع یراهنما

 

 : تنظیم حساسیت هنگام برخورد با مانع 

میتوان مقدار مقاومت در برابر مانع را تنظیم کرد  VR3از نصب درب و نگه دارنده ها ، حال توسط تریمر  بعد

مانع به راحتی باز بدین ترتیب مقدار تریمر را باید جایی تنظیم کرد که درب در حالت کارکرد عادی و بدون 

 شده و تا انتها برود و وجود هیچ مانعی را احساس نکند.

 در صورت وجود مانع الی درب ، اپراتور درب را استاپ کرده وحرکت درب را برعکس خواهد کرد.نکته :

زیرا به مرور زمان بر اثر  نمایید همیشه مقدار مقاومت را بیشتر از حدعادی کارکرد درب تنظیمنکته :

کاک درب با ریل زیاد شده و درب این امر را به اشتباه وجود درب و سرما و گرما امکان دارد اصط تادگیاف

 .مانع تلقی کند

  سرعته  2فعال کردن حالت: 

 گام اول :

درب و اپراتور را به طور کامل نصب نمایید و ابتدا و انتها درب را توسط مگنتها تنظیم نمایید به صورتی که 

ن بر روی برد عمل کند و همینطور اگر درب تا انتها بسته باز شد مگنت باز و المپ مربوطه آ ملاگر درب کا

 ن بر روی برد عمل کند.آو المپ مربوطه  بسته شد مگنت

  دوم : گام

درب را  ،موزش دهید بدین منظور پس از نصب کل سیستمرا به سیستم آ درب و بسته شدن بازابتدا زمان 

تا موتور شروع به بازکردن درب  ثانیه فشاردهید 3 بر روی برد را بمدتتست  سپس کلید و کامال بسته

)یا دکمه تست بر روی برد را یکبار بزنید و  هنگامیکه درب کامل باز شد و مگنت مربوطه عمل کرد .نمایید

ب تا انتها عکس کرده ودرب شروع به بسته شدن میکند تا زمانیکه دربر، موتور حرکت خود را رها کنید(

بدین ترتیب دستگاه  .)یا دکمه تست بر روی برد را یکبار بزنید و رها کنید( بسته و مگنت مربوطه عمل کند

 زمان باز و بسته شدن را برای حالت دوسرعت در اختیار دارد .

 گام سوم :

 روشن کردن دیپ سوئیچ به شرح زیر :

 قرار دهید ( ON بروی ) ربرام باز کردن دبرای فعال کردن آ 2 دیپ سوئیچ شماره

 قرار دهید ( ON بروی ) رام بسته شدن درببرای فعال کردن آ 3پ سوئیچ شماره دی

 گام چهارم :

 میتوان میزان سرعت حالت آهسته اپراتور را تنظیم نمود. VR1توسط تریمر 

 

 فعال کردن حالت بستن اتوماتیک (Auto Close) : 

  دهید ( رقرا ON بروی را روشن کنید ) 4دیپ سوئیچ شماره 

  .ن را تنظیم کنیدآزمان  VR2توسط تریمر 

 



 

 

 

 ای فاز انتهایی باز و بسته شدن حرکت درب :تنظیم مقدار قدرت بر 

 مقدار قدرت را تنظیم نمود.  VR4بعداز نصب درب و نگه دارنده ها ، میتوان توسط تریمر

 

 : حالت تک کانل و چهار کانال 

کار کند  (بسته،استاپ،باز) Step By Stepلید اپراتور توسط یک دکمه ریموت به صورت درصورتی که مای

که  ریموت را همان دکمه فقط حال .قرار دهید ( ON بروی )را روشن کنید 4سوئیچ شماره  میتوانید دیپ

 کند.صادر  به صورت یکی به یکی راوبسته  استپ،ازمان بدستگاه فربه  میتواند دبه اپراتور شناسایی کردی

 

 : نحوی اضافه کردن ریموت کنترل به اپراتور 

 ،بر روی برد روشن میشود LEARNرها کنید حال المپ روی برد را فشار دهید و  LEARNابتدا دکمه 

بر روی برد چشمک بزند   LEARNسپس دکمه مورد نظر روی ریموت را فشار دهید و نگه دارید تا المپ

برای اضافه کردن  حال ریموت مورد نظر به دستگاه شناسانده شد و اپراتور از وضعیت لرن خارج میشود.

 ریموتهای دیگر هرکدام را تک به تک به صورت روتین باال به اپراتور اضافه کنید.

 

 : نحوی پاک کردن کل حافظه ریموتها 

فشار داده و نگاه برروی برد را  LEARNدکمه  ،از پاک کردن کل حافظه بعد از اطمینان حاصل نمودن

 حال تمامی حافظه پاک شده است.شمک زن دربیاید، به حالت چ  LEARNتا زمانیکه المپ دارید 

 

  : چکیده

 
 (ONفعال = )       (Auto Close) برای فعال و غیر فعال نمودن اتوماتیک بسته شدن 1دیپ سوئیچ شماره 

 (ONفعال = )                                       آرام باز شدنبرای فعال و غیر فعال نمودن  2دیپ سوئیچ شماره 

 (ONفعال = )                                    شدن بستهآرام برای فعال و غیر فعال نمودن  3دیپ سوئیچ شماره 

 (ONفعال = )  (Step By Step) ال و غیر فعال نمودن حالت تک وچهار کانالعبرای ف 4دیپ سوئیچ شماره 

 

 (سرعته 2در صورت فعال کردن حالت برای تنظیم میزان سرعت آهسته ) VR1تریمر 

 (در صورت فعال بودن حالت اتوماتیک بسته شدنبرای تنظیم زمان اتوماتیک بسته شدن ) VR2تریمر 

 (تنظیم شودکمی بیشتر تنظیم شده حالتازبرای تنظیم میزان حساسیت هنگام برخورد با مانع ) VR3تریمر 

 (برروی وسط تریمربهترین حالت )بسته شدن  و انتهایی باز فاز ایقدرت بر مقدار برای تنظیم VR4تریمر 

 


