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 توضیحات مشخصات فنی

 هرتز 50 –ولت  220 منبع تغذیه

 *w 2170 (وات در هر بازو 170) توان موتورها

 A0.8*2آمپر در هر بازو  8/0 جریان مصرفی

 ثانیه 20حداقل  زمان باز شدن کامل درب

 ثانیه 110حداقل  زاویه باز شدن درب

 دور بر دقیقه 1400 رسرعت موتو

متر  4حداکثر طول درب (بازوی کوتاه) 
 برای هر لنگه

 

 کیلوگرم هر لنگه 380 حداکثر وزن درب بازوی کوتاه

 متر برای هر لنگه 3 ازوی بلندب حداکثر طول درب

 کیلوگرم برای هر لنگه450 (ازوی بلند)بحداکثر وزن درب 

 +درجه سانتی گراد 55تا - 20 دمای کارکرد

 متر در فضای باز 50حدود  شعاع کارکرد ریموت

 پایانه های ورودی
 HZ50  V AC220،  برق شهر

 سیگنال دریافتی از سنسور چشمی
 سیگنال دریافتی از آیفون تکنما

 پایانه های خروجی

 V220 AC  تغذیه برق موتورها

 AC220 V شرالتغذیه چراغ چشمک زن ف

 V12 DC  تغذیه برق سنسور چشمی

 DC12 V  سیگنال تحریک قفل الکتریکی

 

 مکانیزم حفاظتی

حین بازو  (شرالف)روشن شدن چراغ چشمک زن 
 بسته شدن درب

سنسور مادون قرمز برای توقف درب در صورت 
 مانعوجود 



 

 :نگینصب جک پارک یمنینکات ا

افراد خواهد شد  ایمحصول موجب بروز صدمات به دستگاه و  نیاز ا حینادرست و استفاده ناصحنصب  

 است: یالزام رینکات ز تیلذا رعا

 یریاطفال در محدوده حرکت درب جلوگ  و از رفت یدر هنگام نصب و استفاده از جک برق -1

 .دیینما

 .دیینما یریحرکت درب جلوگ ریمانع در مس عوناز قرار گرفتن هر   -2
 .شود  یریتا از باز و بسته شدن ناخواسته در جلوگ دیرا دور از دسترس کودکان قرار ده موتیر -3
 .شودیم لیاتومب اینصب چراغ چشمک زن باعث کاهش احتمال برخورد درب با افراد  -4

و صدمات  یحفاظت یسنسور ها حیباز و بسته شدن درب و نصب صح یزمان ها قیدق میتنظ  -5

 .کند یم یریبه جک جلوگ یاحتمال

 دییاز اشخاص متخصص استفاده نما ازیو در صورت ن دیینما یمحصول خوددار میو تنظ ریاز تعم -6

 راهنمای نصب جک پارکینگ محک

 

 ابعد پیشنهادی جهت نصب جک مطابق شکل و جدول می باشد.

 

 

 



 

زاویه  
بازشدن 
 درب

L E D C B A 

بازوی 
 کوتاه

110 360 mm 80 mm 45 
mm=< 

80 
mm=> 

125 mm 125mm 

 mm 95 mm - - 185 mm 185 mm 520 110 بازوی بلند

 

د ابعااعمال نمود و  قا  یباشد که نتواند ابعاد شده را دق یرا طور نگیاگر محل نصب جک پارک -1

 .باشد یمجاز مذیل تنها در محدوده جدول ح  انها داشت اصال رییبه تغ ازین یشنهادیپ

کمتر باشد و اندازه  متریلیم ۴۵از  دینبا Dنداشته باشد اندازه  یجک فاصله مناسب یبازو نکهیا یبرا -2 

C باشد شتریب متریسانت 80از  دینبا. 

 کرد  جادیستون ا صحیح جک باید حفره ای درها و نصب موارد جهت اعمال اندازه یدر برخ  -3

 دییموتور را به ستون نصب نما ارندهنگهد یقبل یو موارد ذکر شده در بند ها یشنهادیمطابق با ابعاد پ -4

 میالزم تنظ زانیبه م دیطول قطعه نگهدارنده موتور را با .دیقطعه نگهدارنده موتور را به ستون نصب کن

 .دیینما

 

 انجام شود یجوشکار اتیبا عمل ستیبایاتصال نگهدارنده موتور به ستون م-5 

 .دیینصب نما رینگهدارنده موتور مانند شکل ز یکوتاه رو یعدس سر نیپ لهیرا به وس نگیپارک کی -6

 دیر مخصوص خالص کنچارا با استفاده از آ ییجک بازو-7

 .خود برسد ییجابجا یتا به انتها دیبکش رونیرا به سمت ب یتلسکوپ یبازو -7

 .دییقفل نما ار مخصوصچبا استفاده از آ جک را



فاصله پشت  کهL تا اندازه  دیساعت بچرخان یرا در جهت عقربه ها یتلسکوپ ییسپس بازو  -10

 .متر شود یلیم 3۶0 باشدیرنگ م یغالف  مشک یداتا ابت یومینیدوشاخه آلوم

 

 

 

 توجه :

 دنید بیاز آس یریباشد لذا جهت جلوگ یمتر م یلیم 280 یتلسکوپ یبازو دیمف ییحداکثر جابجا

 باشد یم یالزام لیموارد ذ تیجک رعا یهایباز

 .شود  شتریب متریلیم 1۶0از  دینبا L در حالت بسته بودن درب اندازه   -الف

 کمتر شود متریلیم 7۵از  دیبا L یاندازه  زیدر حالت باز بودن درب ن -ب

 .دییمتصل نما یتلسکوپ یبلند به دوشاخه بازو ینگهدارنده بازو را با استفاده از عنصر عدس  -11

 



 نگه یرا با استفاده از تراز به صورت کامال افق نگیجک پارک یو بازو ببنیدیددرب را کامال   -12

 .دییدرب مشخص نما یبازو را بر رودارید و محل نصب 

 . دییمتصل نما ببه در یخال جوش به صورت موقت لهیرا به وس ونگهدارنده باز  -13

 .کندیم رکتبه صورت روان ح بکه در دیو مطمئن شو دیرا خالص کن نگیپارک جک  -14
 .دینگهدارنده بازو را کامل کن یجوشکار دییحاال جک را از نگهدارنده بازو جدا نما  -15
بازو نصب  یاز سمت نگهدارنده بر رو ییرا به صورت کشو یومینیمطابق شکل کاور آلوم  -16

 . دیکن
 

 

 

 .دیدوم تکرار کن ینصب باز یمراحل فوق را برا -17
 

 عملکرد دستی جک برقی



 

 

 .شودیانجام م یدر مواقع قطع برق باز و بسته شدن درب به صورت دست

 : دیعمل کن ریز بیکار به ترت نیا یبرا 

را از برق  یکابل اصل ایو  دیآن را در حالت خاموش قرار ده یبرق اصل دیدر صورت وجود کل -1

 .دیجدا کن

 .پدیخالص کن را بردار یکیدرپوش الست  -2
  دیقرار ده 1 تیدر وضع ص کنار مخصوص خالچبا استفاده از آ  -3

 .دیدلخواه قرار ده تیرا حرکت داده و در وضعدرب  دیتوانیم -4
  دیصفر قرار ده تیرا در وضعخالص کنر مخصوص چابا استفاده از آ  -5

 .دیکن را وصل  برق دستگاه -6

 راهنمای سیم کشی جک پارکینگی محک



 

 

 : 3X1.5mmکابل بازوی جک 

 3x0.5mm2کابل سنسور چشمی 

 2x1.5mm2کابل چراغ چشمک زن )فالشر( 

 کابل آنتن : کابل کواکسیال با کابل مخصوص آنتن

 

A تابلو برق : 

B بازوهای جک : 

C سنسور چشمی : 

D چراغ چشمک زن و آنتن : 

 

 قابل توجه در اتصاالت برد جک محکنکات 

است که قفل درب بر  نگه ایدرب شامل دو لنگه به لنگه اول و دوم به طور مثال نگاه اول ل -1

نصب  یباز میس نیباز شود بنابرا دیبا نکهیآن نصب شده است و در هنگام باز شدن ابتدا ا یرو



لنگه دوم را به موتور  ینصب شده بر رو یباز میو س کیلنگه اول را به موتور  یشده بر رو

 .دیانجام ده ریها با توجه به شکل ز واز باز کیهر  یمهایاتصال س مینک یم صلدو و

 

 

 .دیاز بازو ها را انجام ده کیهر  یمهایاتصال س -2
اتصال نادرست باعث  دیفاز و نول توجه کن گاهیدر هنگام اتصال مدار به برق شهر حتما  به جا  -3

 . دیآیبه وجود م یو احتمال برق گرفتگ شودیمدار کنترل مبه  یصدمات جد

دو  نیولت ب ۴۵0کروفارادیم 10 برد حتما یک خازن  ها به واز باز کیهر  میس تصالقبل از ا -4

 .دینصب کن C2نالیدو ترم نیبولت  ۴۵0فاراد  کرویم 10خازن  کیو  C1 نالیترم

 ماتیحتما  در تنظ دیکن یسنسور مادون قرمز استفاده نم رینظ یحفاظت یها سنسوراگر از   -5

 .فعال باش ریغ یحفاظت یکه سنسورها دیدستگاه حالت را انتخاب کن

نسبت به درب  یکه تابلو برق در فاصله دور ییها در مکان ها موتیبرد ر شیبه منظور افزا  -6

چراغ چشمک  یآنتن رو قرار گرفته است حتما یا تابلو برق در داخل جعبه فلزیقرار دارد و 

 .دیکابل آنتن به تابلو برق وصل کن لهیزن را به وس

 نکات قابل توجه در نصب آنتن

 

 .دیوصل کن GNDکابل آنتن را به  لدیو قسمت ش SIGکابل آنتن را به  یمغز میدر تابلو برق س -1

 .آن اتصال داشته باشد لدیبا قسمت ش دیآنتن نبا یمغز سیم -2
 .دییحاصل نما نانیآنتن اطم نالیکابل آنتن به ترم یو مغز لدیقسمت ش حیاز اتصال صح  -3

و آن را در حالت  دیو سفت کن دیانتها ببند تاآنتن را در محل خود  هیمل یبه منظور حفظ آب بند -4

 .دیشل رها نکن

 .دیکوتاه نکنخم یا وجه  چیتن را به هآن هلیم  -5

 راهنمای اتصاالت برد



 

 



 



 

 

 

 (IRTX;IRRXچشمی )راهنمای اتصاالت سنسور 



 

 

 تنظیمات

 را فشار دهید. Menuبرای وارد شدن به تنطیمات کلید 

 بین بخش ها حرکت کنید. DOWNو  UPبا کلید های 

 را فشار دهید. Menuبرای وارد شدن به هر بخش کلید

مقدار آن را کم و زیاد کنید و  downو  up در هر بخش اگر مقدار آن عدد باشد ، می توانید با کلید های 

 اگر فعال/غیرفعال باشد، یک را برای فعال و صفر را برای غیرفعال به کار برید.

 فشار دهید. Menuبرای خارج شدن از هر بخش کلید 



 



 

 

 

 مفهوم اعداد نشان داده شده هنگام باز و بسته شدن درب

7-segment  7سمت راست وضعیت لنگه اول و- segment   سمت چپ وضعیت لنگه دوم را نشان

 می دهد.

 



 

 

 (Rl)ها به دستگاه موتیر یمعرف

 .دیرا فشار ده Menuدکمه  سته استکامال ب بکه در یدر حال  -1

 . دیرا انتخاب کن( Rl)بخش  up با استفاده از دکمه  -2

 .دیمجددا  دکمه را فشار ده -3

و در صورت انصراف دکمه را  دیده را فشارupدکمه  دییتا یبرا دیآ یدر م شیبه نما yn غامیپ  -4

down  دیفشار ده. 

 .دیآ یبه صورت چشمک زن در م هیثان 10به مدت (Rl) غامیپ دییدر صورت تا  -5

است  یکار کاف نیا یبرا دیکن یرا معرف دیجد یهاریموت  دیتوان یمدت م نیا یدر ط توجه :

 .دیده فشاربار کیرا فقط  دیجد موتیر یاز دکمه ها یکی

 

اگر  نی.همچنشودیخارج م یمعرف از حالت ستمیزده شود سبار دو  موتیرصورتیکه دکمه در   -6

 .شود یخارج م یدر حالت معرف ستمینشود س یمعرف یموتیر چیه هیثان 10به مدت 

 .شود یخارج م ماتیتنظ یاز منو ستمیس یپس از اتمام معرف  -7
 

 یشده قبل یمعرف موتیبا استفاده از ر دیجد موتیر یمعرف 

 



 ریگفته شده به روش ز (Rl) که در بخش یعالوه بر روشسیستم به  دیجد ریموت یمعرف یبرا 

 :دیعمل کن دیتوان یم

 

 - - - عالمت شگریقرار دارد و نما یدر حالت عاد ستمیهر دو لنگه درب بسته است و س یوقت  -1

 .دیشده است هم فشار ده یمعرف ستمیکه قبال به س یمیقد موتیر دیهر دو کل دهدیرا نشان م

 

به  دیدار دیجد موتیچنانچه چند ر دیبار فشار ده کیرا فقط  دیجد موتیر یدهایاز کل یکی  -2

 . دیبار فشار ده کیآن را فشار  یدهایاز کل یکی بیترت
 

صبر  هیثان 1۵ دیو با شودیخارج م موتیر یحالت معرف دیرا دو بار فشار ده یموتیر دیاگر کل -3

 .دیدهرا از ابتدا انجام   اتیو مجددا  عمل دیکن
 

 یموها یبرگردد ول یبه حالت عاد ستمیتا س دیصبر کن هیثان 1۵ موتیآخر ر یپس از معرف  -4

 .شده فعال گردند یمعرف
 

 (LL)معرفی درب 

 

باز  هیزاو،و وزن  یکیزیو ابعاد ف ستین کسانیمختلف  یهادر بخش یکیزیف طیاز آنجا که شرا

نخواهد  کسانی زیمتفاوت است زمان باز و بسته شدن آنها ن گریکدیآنها با  یمکان تیشدن و موقع

 :دییعمل نما ریز بیدرب به ترت یزمان باز و بسته شدن لنگه ها میبود به منظور تنظ

 .دیرا فشار ده  Menu بسته است دکمهکه درب کامال یدر حال  -1

 .دیرا انتخاب کن (LL) بخش upبا استفاده از دکمه   -2

 .دیرا فشار ده Menuدکمه   -3

و در صورت انصراف دکمه  دیرا فشار دهupدکمه  دییتا یبرا دیآ یدر م شیبه نما yn غامیپ -4

 .دیفشار ده  downرا 

 به نمایش در میآید و سیستم آماده معرفی درب است. -0-در صورتبکه تایید پیغام  -5

 کند.کلید ریموت را فشار دهید.لنگه اول شروع به باز شدن می  -6

 صبر کنید تا لنگه اول به اندازه مورد نظر باز شد،کلید ریموت را فشار دهید. -7
 کلید ریموت را فشار دهید . لنگه دوم نیز شروع به باز شدن می کند. -8

 لنگه اول به اندازه مورد نظر باز شد،کلید ریموت را فشار دهید. زمانی که -9
 لنگه دوم به اندازه مورد نظر باز شد،کلید ریموت را فشار دهید. زمانی که -10
حال هر دولنگه در حالت باز شدن قرار دارد.کلید ریموت را فشار دهید.لنگه دوم شروع  -11

 به حرکت میکند.

صبر کنید تا لنگه دوم به اندازه ای بسته شود که موقع بسته شدن لنگه اول با آن برخورد  -12

 نکند.

 فشار دهید .لنگه اول نیز شروع به حرکت می کند.کلید ریموت را  -13
 کند. یکلید ریموت را فشار دهید . لنگه اول نیز شروع به بسته شدن م -14

 به محض بسته شدن کامل لنگه دوم،کلید ریموت را فشار دهید. -15



و در صورت انصراف دکمه  دیرا فشار دهupدکمه  دییتا یبرا yn غامیپپس از نمایش  -16

 .دیفشار ده  downرا 

 به این ترتیب باز و بسته شدن لنگه ها و زمان های تاخیر در سیستم ذخیره می شود.

 در صورت لزوم می توانید هر یک از طمان ها را در بخش مربوطه تغییر دهیذ.

 

 (OP1باز شدن لنگه اول) تمد

 ثانیه قابل تنظیم است. 50تا  4در صورت لزوم ، مدت باز شدن لنگه اول از 

 ثانیه است. 0.2نشان داده شده دارای توجه: عدد 

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 ( را انتخاب کنید.OP1بخش) UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 زمان مورد نظر را انتخاب کنید. DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -4

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 

 (Od2تاخیر بازشدن لنگه دوم)

 ثانیه قابل تنطیم است. 20تا  0در صورت لزوم تاخیر بازشدن لنگه دوم از 

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 ( را انتخاب کنید.OD2بخش) UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 زمان مورد نظر را انتخاب کنید. DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -4

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 

 (Od2مدت باز شدن لنگه اول)

 ثانیه قابل تنظیم است. 20تا  0در صورت لزوم ، مدت باز شدن لنگه اول از

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 ( را انتخاب کنید.Od2بخش) UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 زمان مورد نظر را انتخاب کنید. DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -4

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 

 (op2مدت  باز شدن لنگه دوم)

 تنظیم است.ثانیه قابل  50تا  4در صورت لزوم مدت بازشدن لنگه دوم از 

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 ( را انتخاب کنید.op2بخش) UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 زمان مورد نظر را انتخاب کنید. DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -4



 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 

 (CP2دوم)مدت  باز شدن لنگه 

 ثانیه قابل تنظیم است. 50تا  4در صورت لزوم مدت بسته شدن لنگه دوم از 

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 (را انتخاب کنید.CP2بخش) UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 انتخاب کنید.زمان مورد نظر را  DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -4

 

 (cP1تاخیر بسته شدن لنگه اول)

 ثانیه قابل تنظیم است. 50تا  4در صورت لزوم ، تاخیر بسته شدن لنگه اول از 

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -6

 را انتخاب کنید. (cP1)بخش UPبا استفاده از دکمه  -7

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -8

 زمان مورد نظر را انتخاب کنید. DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -9

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -10

 

 (cP1مدت بسته شدن لنگه اول)

 ثانیه قابل تنظیم است. 50تا  4در صورت لزوم ، تاخیر بسته شدن لنگه اول از 

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 ( را انتخاب کنید.cP1بخش) UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 زمان مورد نظر را انتخاب کنید. DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -4

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 (Otمدت دور کند در حالت باز شدن )

 ثانیه قابل تنظیم است. 20 تا 0در صورت لزوم ، مدت دور کند در حالت باز شدن  از

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 ( را انتخاب کنید.cP1بخش) UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 زمان مورد نظر را انتخاب کنید. DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -4

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 

 (Ctدور کند در حالت بسته شدن ) مدت



 ثانیه قابل تنظیم است. 20تا  0در صورت لزوم ، مدت دور کند در حالت باز شدن  از

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 ( را انتخاب کنید.Ctبخش) UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 زمان مورد نظر را انتخاب کنید. DOWNو  UPای با استفاده از دکمه ه -4

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 (Dfتنظیم حالت های درب)

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 ( را انتخاب کنید.Dfبخش) UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

هر عدد نشان دهنده یکی از حالت های سیستم است که در جدول آمده است.به صورت  -4

زمان مورد  DOWNو  UPاست.با استفاده از دکمه های  2پیش فرض سیستم در حالت 

 نظر را انتخاب کنید.

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 

 عملکرد کلید های روی ریموت را می توان به دوشکل تعریف کرد:

 کلید قفل باز برای باز کردن درب و کلید قفل بسته برای بستن درب -1

 کلید قفل باز برای بازو بسته کردن لنگه اول و کلید قفل بسته برای باز وبستن لنگه دوم با هم -2

 کلید های ریموت در حالت اول قرار می گیرد غیرفعال:

الت با فشردن عالمت قفل باز فعال: کلید های روی ریموت در حالت دوم قرار می گیرد.در این ح

 فقط لنگه اول باز و بسته میشود و با فشردن کلید قفل بسته هر دو لنگه باز می شود.

 

 معکوس شدن جهت حرکت درب حین باز یا بسته شدن

 اگر عملکرد تک لنگه غیرفعال باشد:



 ل است.معکوس شدن جهت حرکت درب از طریق کلیدهای قفل باز و بسته توسط کاربر قابل کنتر

 اگر عملکرد تک لنگه فعال باشد:

غیرفعال: در هنگام توقف درب در میانه راه ، اگر کلید ریموت زده شد،درب به حرکت خود ادامه می 

 دهد و جهت حرکت درب معکوس نمی شود.

فعال: در هنگام باز و بسته شدن توقف درب در میانه راه ، اگر کلید ریموت زده شد، و جهت حرکت 

 معکوس نمی شود.درب 

 

 ایستادن درب حین باز و بسته شدن

 اگر عملکرد تک لنگه غیرفعال باشد:

غیرفعال: در هنگام باز شدن درب اگر کلید قفل بسته ریموت زده شد،بالفاصله درب بسته می شود و در 

 هنگام بسته شدن درب اگر کلید قفل باز زده شده بالفاصله درب باز می شود. 

باز شدن درب اگر کلید قفل بسته ریموت زده شد،بالفاصله درب متوقف می شود و در فعال: در هنگام 

 هنگام بسته شدن درب اگر کلید قفل باز زده شده بالفاصله درب باز می شود.

 اگر عملکرد تک لنگه فعال باشد:

نگام غیرفعال: در هنگام باز شدن درب اگر کلید ریموت زده شد،بالفاصله درب بسته می شود و در ه

 بسته شدن درب اگر کلید ریموت زده شده بالفاصله درب باز می شود. 

 فعال: در هنگام باز شدن و یا بسته شدن درب اگر کلید ریموت زده شد،بالفاصله درب متوقف می شود.

 

 

 (Rfتنظیم نحوه عملکرد ریموت)

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 ( را انتخاب کنید.Rfبخش) DOWNیا   UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 را انتخاب کنید. 5تا  1یکی ازاعداد  DOWNو  UP.با استفاده از دکمه های  -4

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 حالت های مختلف عملکرد ریموت به شرح زیر است:

 



 

 

EM lock1 وی درب پارکینگ : قفل برقی ر 

Em lock 2  می توان با استفاده از یک ریموت دو درب  5و  4: قفل برقی روی درب عابر در حالت

 مجزا را باز و بسته نمود.

 باشد. 5و درب دوم در حالت  4البته باید از درب در حالت 

 (ADتاخیر بسته شدن درب به طور اتوماتیک)

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 (را انتخاب کنید.ADبخش) UPبا استفاده از دکمه   -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

مدت تاخیر را برحسب ثانیه تنظیم کنید.اگر  DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -4

تنظیم کنید،درب پس از باز شدن به طور اتوماتیک بسته نخواهد  0مان را بر روی ز

 تفاده از کلیدهای ریموت درب بسته می شود. شد و فقط با اس

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 

 (CAبسته شدن درب به طور اتوماتیک بعد از عبور ازدرب) 

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 ( را انتخاب کنید.CAبخش) DOWNیا   UPبا استفاده از دکمه  -2

 ار دهید.را فش MENUمجددا دکمه  -3

 را انتخاب کنید..  1یا  0اعداد  DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -4

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 

 

 (rSضربه معکوس درب پیش از باز شدن ، برای سهولت عملکرد قفل مغناطیسی)

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1



 را انتخاب کنید. (rS)بخش  UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 1یا  0اعداد  DOWNو  UPبرا فعال کردن ضربه معکوس با استفاده از دکمه  -4

 را انتخاب کنید.. 

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 

 

 (PFثانیه قبل از حرکت درب) 3روشن شدن چراغ چشمک زن )فالشر؟( 

 را فشار دهید. MENUست دکمهدر حالی که درب کامال بسته ا -1

 (را انتخاب کنید.PFبخش)  UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 1یا  0اعداد  DOWNو  UPبرا فعال کردن ضربه معکوس با استفاده از دکمه  -4

 را انتخاب کنید.. 

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 (SSCسنسور چشمی بسته شدن درب)

 را فشار دهید. MENUکه درب کامال بسته است دکمه در حالی -1

 (را انتخاب کنید.SSCبخش)  UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 1یا  0اعداد  DOWNو  UPبرا فعال کردن ضربه معکوس با استفاده از دکمه  -4

 را انتخاب کنید.. 

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 

 (SSOشدن درب) سنسور چشمی باز

را فعال کنید و در  SSOدر صورتیکه سنسورر چشمی در محدوده باز شدن درب نصب گردیده،عملکرد 

 را غیرفعال کنید. SSO غیر این صورت عملکرد

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 (را انتخاب کنید.SSOبخش)  UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 1یا  0اعداد  DOWNو  UPبرا فعال کردن ضربه معکوس با استفاده از دکمه  -4

 را انتخاب کنید.. 

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 (L1قدرت موتور لنگه اول)



در صورت لزوم می توان نیروی موتور لنگه اول را افزایش و کاهش داد.برای این کار به ترتیب زیر 

 عمل کنید:

 را فشار دهید. MENUر حالی که درب کامال بسته است دکمهد -1

 (را انتخاب کنید.L1بخش)  UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

نیروی موتور  راتنظیم کنید.اعداد را بین  DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -4

 کمترین نیرو 1عدد نشان دهنده بیشترین نیرو و  15قابل تنظیم است.عدد 15تا  1

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 (L2قدرت موتور لنگه اول)

در صورت لزوم می توان نیروی موتور لنگه دوم را افزایش و کاهش داد.برای این کار به ترتیب زیر 

 عمل کنید:

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 (را انتخاب کنید.L2بخش)  UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

نیروی موتور  راتنظیم کنید.اعداد را بین  DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -4

 کمترین نیرو 1نشان دهنده بیشترین نیرو و عدد  15قابل تنظیم است.عدد 15تا  1

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 (SP1در ابتدای دور کند)  قدرت موتور لنگه اول

 برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید:

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 (را انتخاب کنید.SP1بخش)  UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 نیروی موتور  راتنظیم کنید. DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -4

 را فشار دهید. MENUها دکمه در انت -5

 (EP1در انتهای دور کند)  قدرت موتور لنگه اول

 برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید:

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 (را انتخاب کنید.EP1بخش)  UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 نیروی موتور  راتنظیم کنید. DOWNو  UPهای با استفاده از دکمه  -4

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 



 (SP2در ابتدای دور کند)  قدرت موتور لنگه  دوم

 برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید:

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 (را انتخاب کنید.SP2بخش)  UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 نیروی موتور  راتنظیم کنید. DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -4

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 

 (EP2در انتهای دور کند) دومقدرت موتور لنگه 

 برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید:

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 را انتخاب کنید.(EP2)بخش  UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 راتنظیم کنید.عددمورد نظر DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -4

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 (M1فعال یا غیرفعال کردن موتور لنگه اول)

 برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید:

 را فشار دهید. MENUدرب کامال بسته است دکمهدر حالی که  -1

 (را انتخاب کنید.M1بخش)  UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 را انتخاب کنید. 1یا  0نیروی عدد  DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -4

 را فشار دهید. MENUدر انتها دکمه  -5

 

 (M2فعال یا غیرفعال کردن موتور لنگه دوم)

 برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید:

 را فشار دهید. MENUدر حالی که درب کامال بسته است دکمه -1

 (را انتخاب کنید.M2بخش)  UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

 را انتخاب کنید. 1یا  0نیروی عدد  DOWNو  UPبا استفاده از دکمه های  -4

 شار دهید.را ف MENUدر انتها دکمه  -5

 FWنمایش نسخه نرم افزار 



 استفاده کنید. FWبرای مشاهده نسخه نرم افزار دستگاه از منوی 

 (Fdقرار دادن تنظیمات در حالت مقدار اولیه کارخانه)

 هشدار : انجام این عملیات باعث از بین رفتن تنظیمات فعلی دستگاه می گردد.

 برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید:

 را فشار دهید. MENUحالی که درب کامال بسته است دکمهدر  -1

 (را انتخاب کنید.Fdبخش)  UPبا استفاده از دکمه  -2

 را فشار دهید. MENUمجددا دکمه  -3

و در صورت انصراف  دیرا فشار دهupدکمه  دییتا یبرا yn غامیپپس از نمایش  -4

 .دیفشار ده  downدکمه را 

کارخانه  هیدستگاه به حالت مقدار اول ماتیگردد و تنظ یپاک مدستگاه در صورت تایید تنظیمات فعلی 

 . گرددیبرم

 (EH) ماتیتنظ خروج از بخش

دکمه  DOWNای UP یتوسط دکمه ها (EH) نهیپس از انتخاب گز ماتیخروج از بخش تنظ یبرا

MENU دیرا فشار ده. 

 

 (Dc)پس از وصل برق  ستمیعملکرد س

 :دیعمل کن ریبه روش ز ستمیس حیبه منظور عملکرد صح شودیمResetاز وصل برق مدار کنترل  پس

قفل بسته را  دیکل شگرینما یرو dc عالمت شیباز شد بعد از وصل برق و نماچنانچه درب   :حالت اول

 عالمت را نشان دهد شگریتا درب بسته شود و نما دیفشار ده

قفل باز را  دیکل شگرینما یرو dc عالمت شیوصل برق نما پس ازهستند  در بستچنانچه  :حالت دوم  

 .ظاهر شود ) - - -) و منتظر عالمت دیفشار ده

را نشان   ) - - -)  عالمت شگریخود قرار دارد و نما یعیطب تیدر وضع ستمیکه س یدر هنگام  :توجه 

 .دهد یم

 

 

 

 

 

 



 

 

 


