
 کاناله بتا 99 ساید و مرکز کنترل ریموت کنترل

 :هامشخصات و ویژگی

 مرکز کنترل کرکره  99ی به کد دهامکان 

 پایین( جهت کنترل کرکره -ایست-دارای سه دکمه )باال

  در قالب یک گروه هاای از کرکرهو یا مجموعه هاکرکره تکیامکان کنترل 

 های موجود در یک گروه تمامی کرکره زمانهمعملکرد 

 سال 3با طول عمر  CR2430مدل  3V: یک عدد باتری ریموت تغذیه

 در فضای سرپوشیدهمتر  35متر در فضای آزاد و  200: ریموتبرد 

 MHz ± 100 kHz 433,92فرکانس کاری: 

 C – (+) 50 °C° 0محدوده دمای عملکرد: 

  های ریموت کنترل:عملکرد دکمه

 

 

 

 

 

 

 طریقه کد دادن ریموت

 اختصاص یک کانال به هر مرکز کنترل :  .1

مان ه کنترل فقط و فقط برای ،شدهمشخصبرای کنترل یک مرکز کرکره بوده و شماره کانال  یکد دهاین روش 

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

 شده است.

  ریموت در مد تک کانال قرار  ،"کاهش"و  "افزایش" یهادکمه زمانهمبا فشردن

  را نشان خواهد داد. Cو نمایشگر حرف  گیردیم

 به مرکز کنترل اختصاص داده  خواهیدیمرا که  موردنظرتان شماره کانال

  .شود را انتخاب کنید

  دکمهLEARN روی مرکز کنترل را فشار داده، LED  روی برد شروع به

 رها کنید.را دکمه و کند چشمک زدن می

  دکمهPROG  نمایشگر ریموت حرف دهید.  فشارپشت ریموت کنترل راP  را

  .شودیممرکز کنترل ست  با شدهیمتنظو ریموت در کانال  دادهنشان 

 

مه فشرررردن هم مان دو دک ز

جایی بین دو حالت جهت جابه

نال ) کا یک مرکز کنترل تک 

کررنررترررل کرررکررره( و گررروهری 

مرکزهای قرار گرفته کنترل )

 در یک گروه(

STOP )ایست( 

 افزایش مقدار

UP  )باال( 

DOWN  )پایین( 

 کاهش مقدار

070028-1 



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

 

 

 

 :  هاکرکره ای ازاختصاص یک گروه به مجموعه .2

فقط و فقط  ،شدهمشخصبرای کنترل چند مرکز کرکره در قالب یک گروه بوده و شماره گروه  یکد دهاین روش 

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

A3 نداکد شده. 

  قرار  گروهی، ریموت در مد "کاهش"و  "افزایش" یهادکمه زمانهمبا فشردن

  را نشان خواهد داد. Aو نمایشگر حرف  گیردیم

 

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

  دکمهLEARN  .روی مرکز کنترل را فشار داده و رها کنیدLED  کندیمروی برد شروع به چشمک زدن. 

  دکمهPROG  دهید. روی نمایشگر ریموت،  فشارپشت ریموت کنترل راP  و ریموت در  شدهدادهنشان

  .شودیمدر مرکز کنترل ست  شدهیمتنظگروه 

 

 

 

 

 

تکرار  قرار گیرند، موردنظرتان گروهخواهید در ی که میهایاز مرکز کنترل هرکداممراحل باال را برای توجه:

 کنید.



باال، ایست و یا  یهافرماناز  هرکدام ارسالدر صورت قرار دادن چندین مرکز کنترل کرکره در یک گروه، با 

 خواهند کرد. عمل باهم زمانهمهای موجود در آن گروه پایین تمامی کرکره

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد موتور: زمانمدتنحوه تنظیم 

  ابتدا کرکره را تا انتها پایین آورده و دکمهTIME  ،روی مرکز کنترل را یک ثانیه فشار داده و رها کنیدLED 

 .کندیمشروع به چشمک زدن سریع 

  دکمهUP )رود.باال ب کامالًفشار دهید تا کرکره  بار کرا ی است که به مرکز کنترل لرن شدهریموتی  )باال 

  پس از آنکه کرکره کامل باز شد دکمهUP دیگر فشار دهید. بارکی ریموت را 

 .شودیماصله زمانی ثبت شده و همیشه پس از طی این زمان برق موتور قطع این ف

یکرو م ستیبایم حتماًو  شودیمعملکرد موتور فقط و فقط برای حفاظت از موتور انجام  زمانمدتتعیین تذکر: 

 سوئیچ موتور نیز برای حفاظت بیشتر تنظیم گردد. 

 پاک کردن حافظه مرکز کنترل:

  کلیدLEARN  دیدارنگهثانیه  10را فشرده و به مدت. 

 LED  ماندیمپس از چندین بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن . 

  پس از رها کردن دکمهLEARNشودیم دییتأسریع  ، پاک کردن کل حافظه با چند بار چشمک زدن. 

 . شودیمی زیربرنامهدقیقه  3بعد از پاک کردن کل حافظه زمان عملکرد موتور تذکر: 

 نمای فنی مرکز کنترل

 

 


