
 کاناله بتا   99 ریموت کنترل 

 : ها مشخصات و ویژگی 

 مرکز کنترل کرکره  99ی به کد دهامکان 

 پایین(  -ایست -دارای سه دکمه )بال 

   در قالب یک گروه مرکزهاای از و یا مجموعه مراکز کنترلامکان کنترل 

 موجود در یک گروه   مراکز تمامی  زمانهمعملکرد 

 سال 3با طول عمر  CR2430مدل  3Vمنبع تغذیه: یک عدد باتری 

 در فضای سرپوشیده متر  35متر در فضای آزاد و  200برد مرکز کنترل: 

 MHz ± 100 kHz 433,92فرکانس کاری: 

 C ~ (+) 50 °C° 0محدوده دمای عملکرد: 

 های ریموت کنترل: عملکرد دکمه 

 

 

 دادن ریموت طریقه کد  

 اختصاص یک کانال به هر مرکز کنترل :  .1

همان  کنترل فقط و فقط برای ،شدهمشخصبوده و شماره کانال  کنترلبرای کنترل یک مرکز  یکد دهاین روش 

 روی آن کد شده است.  C2فقط برای کنترل مرکزی است که  C2کانال  مثالعنوانبهمرکز است.  

 گیردیمریموت در مد تک کانال قرار   ،"کاهش"و  "افزایش" ی هادکمه زمانهمبا فشردن  •

  را نشان خواهد داد. Cو نمایشگر حرف 
به مرکز کنترل اختصاص داده شود را انتخاب  خواهیدیمرا که  موردنظرتان شماره کانال •

  .کنید
 کند.روی برد شروع به چشمک زدن می LEDروی مرکز کنترل را فشار داده و رها کنید.   LEARNدکمه  •
و ریموت در کانال  شدهدادهنشان  Pدهید. روی نمایشگر ریموت،  فشار پشت ریموت کنترل را  PROGدکمه  •

  .شودیمدر مرکز کنترل ست  شدهیمتنظ

 کاور پشت ریموت را بردارید. لطفاً، Progتوجه: جهت دسترسی به دکمه 

 



 

 :  امرکز کنترل ه ای از اختصاص یک گروه به مجموعه .2

فقط و فقط   ،شدهمشخصدر قالب یک گروه بوده و شماره گروه کنترل برای کنترل چند مرکز  یکد دهاین روش 

  در گروه کزی است کهافقط برای کنترل مر  A3گروه  مثالعنوانبه همان گروه است.  یهاکنترلبرای کنترل مرکز 

A3 نداکد شده . 

 گیردیمقرار  گروهی، ریموت در مد "کاهش"و  "افزایش" ی هادکمه زمانهمبا فشردن  •

  را نشان خواهد داد. Aو نمایشگر حرف 

 
 . کنیدد را انتخاب نداده شواختصاص  آنبه  هامرکزیک مجموعه از   خواهیدیمکه  ی راشماره گروه •

 .کندیمروی برد شروع به چشمک زدن  LEDروی مرکز کنترل را فشار داده و رها کنید.   LEARNدکمه  •

نشان   Pدهید. روی نمایشگر ریموت،  فشار پشت ریموت کنترل را  PROGدکمه  •

  .شودیمرکز کنترل ست در م شدهیمتنظو ریموت در گروه   شدهداده

 توجه: 

 موردنظرتان گروهخواهید در ی که می هایاز مرکز کنترل هرکداممراحل بال را برای 

 تکرار کنید. قرار گیرند،

 

بال، ایست و یا پایین تمامی   یهافرماناز  هرکدام ارسالدر یک گروه، با   در صورت قرار دادن چندین مرکز کنترل

 خواهند کرد.  عمل باهم زمانهمی موجود در آن گروه  مرکزها

 

 

 

 

 

 


