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 Thor Th1561-1500kراهنمای موتور ریلی 

بعد از نصب لوازم جانبی و سیم کشی دستگاه طبق نقشه موتور را خالص کرده و درب  -1

 را در حالت وسط قرار دهید.

 را توسط سیم جامپر کنید. 7-9-11در صورت نصب نکردن چشمی ترمینالهای  -2

 عملکرد تنظیم پتانسیومترها

1- F   یاFORCE .برای تنظیم مقدار قدرت موتور 

2- TL  یاWorking Time .برای تنظیم مقدار باز شو و بسته شدن درب 

3- TP  یاPause Time  برای تنظیم مقدار تایم برای بسته شدن درب در حالت

 اتوماتیک بسته شدن.

 عملکرد دیپ سوئیچ ها

2 1  

OFF  OFF (2  یعنی فرمان به صورت دستی ت 1و )نظیم است.دیپ سوئیچ 

OFF  ON      .یعنی فرمان به صورت نیمه اتوماتیک تنظیم می باشد 

ON OFF    .یعنی فرمان به صورت اتوماتیک تنظیم می باشد 

ON ON  .یعنی فرمان به صورت اتوماتیک همیشه بسته شدن تنظیم می باشد 
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           ON (3 .یعنی تنظیم دستگاه در حالت مجتمع می باشد )بعد یعنی دیپ سوئیچ

یرد تا درب یک دوره کامل بازشو را انجام از اولین فرمان دستگاه فرمان بعدی را نمی پذ

 دهد و فرمان بعدی یک فرمان کامآل بسته شدن درب می باشد.

            ON (4  یعنی فعال کردن فالشر قبل از عمل باز شدن و بسته )دیپ سوئیچ

 شدن درب.

            ON (5 یعن )ی فعال کردن بسته شدن درب بعد از فرمان چشمی.دیپ سوئیچ 

 ON (6 .یعنی فعال کردن بازشو درب بعد از فرمان چشمی )دیپ سوئیچ 

           ON (7 .یعنی فعال کردن کاهش سرعت درب به صورت تدریجی )دیپ سوئیچ 

           ON (8  یعنی فعال کردن سرعت آهسته )در انتهای حرکت باز و دیپ سوئیچ

 بسته شدن درب.

           ON (9 یعنی فعال شدن ترمز )دیپ سوئیچ 

           ON (11  یعنی فالشر در حالت باز شدن درب با سرعت عمل )دیپ سوئیچ

 خواهد کرد.

 روش شناسایی کورس درب

کنید. در این حالت درب به  ءرا اجرا CLOSEدرب را در حالت وسط قرار داده و فرمان 

سمت بسته شدن آهسته حرکت کرده و بعد درب با سرعت به سمت باز شدن حرکت 

خواهد کرد و بعد از چند ثانیه درب با سرعت به سمت بسته شدن حرکت خواهد کرد و 

 خواهد کرد. STOPدر انتها 
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 روش ست کردن ریموت

 شود بعد کلید را رها کنید. کلید رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور روشن -1

 ثانیه نگه داشته بعد کلید را رها کنید. 11کلید ریموت را به مدت  -2

 ثانیه صبر کرده تا ذخیره شود. 11به مدت  -3

 روش پاک کردن ریموت

کلید رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور روشن شود و بعد از چند ثانیه چراغ رسیور شروع 

شدن کرده. سومین بار قبل از خاموش شدن چراغ, کلید رسیور  بار روشن و خاموش 3به 

را رها کرده و منتظر شوید تا چراغ رسیور دوباره روشن شود و سریعآ کلید رسیور را یک 

صبر کنید تا ذخیره شود. اگر این حالت ثانیه  11لحظه فشار داده و رها کنید و به مدت 

وع به تند چشمک زدن کرده و بعد به مدت به درستی اجراء شود در پایان چراغ رسیور شر

 بار به آهستگی روشن و خاموش می شود. 5


