رسیور دو کانال
نکته :ظرفیت حافظه  49عدد  ،ریموت هاپینگ و لرنینگ

توجه :با فشردن دکمه لرن  LED ،هر یک ثانیه چشمک میزند.
روش معرفی کردن ریموت:
جهت معرفی ریموت به کانال یک ،دیپ سوئیچ را  Offکنید سپس کلید لرن را به مدت
دو ثانیه فشرده نگه دارید ( 2چشمک  )LEDو سپس رها کنید.در این لحظه  LEDسریعا
چشمک میزند  .سپس دکمه مورد نظر ریموت را حدود  2ثانیه فشار دهید تا  LEDسه
بار آهسته چشمک بزند .برای معرفی ریموت به کانال  ، 2دیپ سوئیچ را  Onکنید و
عملیات فوق را تکرار کنید و در انتها دیپ سوئیچ را به حالت اولیه بازگردانید.

روش پاک کردن حافظه:
کلید لرن را به مدت  10ثانیه ( 10چشمک  )LEDفشرده نگه دارید تا LED

چشمک زن

شود  .سپس یکبار دیگر کلید لرن را فشار دهید تا  LEDثابت روشن شود .پس از خاموش
شدن  LEDتمامی کدها پاک شده اند.
روش تنظیم مدهای کاری:
کلید لرن را به مدت  5ثانیه ( 5چشمک  ) LEDبفشارید سپس رها کنید  LED .مطابق با
جدول زیر چشمک میزند( .برای مثال  5چشمک  ،هر یک ثانیه  ،یعنی در مد حافظه دار
میباشد).

برای تغییر مد یکبار دکمه ریموت را بفشارید تا به مد بعدی بروید و برای خروج از منو
کلید لرن را یک ثانیه فشار دهید ( .در صورت عدم تغییر مد  ،پس  10ثانیه از منوی
تنظیمات خارج میگردد).
تنظیم مدهای انتخابی
تعداد چشمک  ، LEDهر یک ثانیه

انتخاب حالت

1

لحظه ای

2

االکلنگی

3

فشاری

4

همزمان

5

حافظه دار

توضیح مدهای انتخابی:
 -1مد لحظه ای ):(Momentary Mode

در این مد با فشردن کلید ریموت مربوط به هر کانال  ،رله مربوطه به اندازه زمان

 0.7ثانیه روشن و سپس خاموش میگردد.

مد االکلنگی ):(Toggle Mode

در این با فشردن هر دکمه ریموت رله مربوطه فعال و رله دیگر غیر فعال میگردد و

در همان حالت تا فرمان بعدی باقی میماند .از این مد میتوان برای کرکره برقی

استفاده کرد.

 -2مد فشاری ):(Push Mode

در این مد تا زمانی که دکمه ریموت فشرده است رله مربوطه به آن روشن است و

با رها کردن دکمه رله خاموش میشود.

 -3مد همزمان ):(Sync Mode

در این مد با فشردن هر دکمه ریموت هر دو رله به مدت زمان خودشان روشن و

سپس خاموش میگردند.

 -4مد حافظه دار ):(Latch Mode

در این مد با فشردن هر دکمه ریموت رله مربوطه روشن شده و با فشردن مجدد

همان دکمه ،رله مربوطه خاموش میگردد(.با قطع برق وضعیت درحافظه میماند)
تلفن خدمات 021-44245086:

