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︨﹢︙﹫︀ی ︑﹠︷﹫﹛ ︋︣د

︣اغ
︋︣د و﹜︐︀ژ

﹤︢︽︑

ا﹞ ﹟︭﹢ل ﹉ ︋︣د ﹎﹫︣﹡︡ه را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از آن ﹝﹩ ︑﹢ان از راه دور
و︀︨﹏ ا﹜﹊︐﹞ ﹩﹊︣︐﹙﹀﹩ را ﹋﹠︐︣ل ﹋︣د. ا﹟ د︨︐﹍︀ه ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده در ︎︣وژه ﹨︀ی

︮﹠︺︐﹩ و ﹋﹠︐︣ل درب ﹨︀ی ︋︣﹇﹩،﹜﹢︨︐︣﹨︀،﹜﹢ازم ︠︀﹡﹍﹩ و... ﹝﹩ ︋︀︫︡.
و﹜︐︀ژ ورودی :١٢︑٢٤︀

﹠︡ی:  ︑︣﹝﹫﹠︀ل ︗ـ️ ا︑︭ـ︀ل  ︋﹜﹫︨
︮ـ﹢رت در  ا︨️   ﹤︢︽︑  ︹︊﹠﹞

︤﹞︣﹇ ر﹡﹌   DC ازو﹜︐︀ژ  ا︨︐﹀︀ده 
︋﹥ ﹝︓︊️ ︑︽︢﹥ و︮﹏ ︫﹢د.

(﹩︀︑ ︀ل ٣﹠﹫﹞︣︑) ﹟﹫ ﹋︀﹡﹊︐﹢ر﹨︀ی ٣︎ 
︠︣و︗﹩ ر﹜﹥  ﹝﹩ ︋︀︫︡.

COM ﹩﹊︪﹞ ﹌﹡ر / NC ﹩︗ر﹡﹌ آ︋﹩ ︠︣و
NO ﹩︗ر﹡﹌ زرد ︠︣و

:︡︡︗ ت﹢﹝دادن ر ︡﹋
﹋﹙﹫︡ ﹜︣ن(learn) روی ︋︣د را ﹉ ︔︀﹡﹫﹥ ﹁︪︀ر داده و ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡،  ﹉﹝︪︣اغ ︋︣د
︨︣︹ ﹝﹩ ﹎︣دد آ﹡﹍︀ه ﹊﹩ از ﹋﹙﹫︡﹨︀ی ر﹞﹢ت را ︋﹥ ﹝︡ت ٤ ︔︀﹡﹫﹥ ﹁︪︀ر د﹨﹫︡

 ﹉﹝︪︣اغ ︋︣د ︨︣︺︐︫︣︡ه و ر﹞﹢ت ︗︡︡ در ︀﹁︷﹥ ذ︠﹫︣ه ﹝﹩ ﹎︣دد.
ز﹝︀ن ︑﹠︷﹫﹛ ﹋︣دن ر﹜﹥ ١ ر︨﹫﹢ر، ﹨﹠﹍︀م ﹁︪︣دن ﹋﹙﹫︡ ١ ر﹞﹢ت، ︋︣ روی ر﹜﹥ ١ ︨️ ﹝﹩ ︫﹢د
 و ︋︀ ﹁︪︣دن ﹋﹙﹫︡ ﹨︀ی  ٢ و ٣ و ٤  ر﹞﹢ت ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︋︣ روی ر﹜﹥ ﹨︀ی ٢و٣و٤ ︨️ ﹝﹩ ︫﹢د 

و ﹡﹫︀زی ︋﹥  ︨️ ﹋︣دن ﹨︣ ر﹜﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
︡︡ت ١٥ ︔︀﹡﹫﹥ ﹡﹍﹥ دار﹞ ﹤ ︣د را︋  ︎︀ک ﹋︣دن ﹨﹞﹥ ر﹞﹢ت ﹨︀:﹋﹙﹫︡ ﹜︣ن(learn) روی︋ 

︑︀ ︣اغ ︪﹞﹉ زن ︋﹥ ︮﹢رت دا﹛ رو︫﹟ ︫﹢د آ﹡﹍︀ه ﹋﹙﹫︡ را ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡.



OFF/ON
1
2
3
4
5
6

P/M  ️﹛︀ ر﹜﹥ ١
P/M  ️﹛︀ ر﹜﹥ ٢
P/M  ️﹛︀ ر﹜﹥ ٣
P/M  ️﹛︀ ر﹜﹥ ٤

ON/OFF ︀ P/M  ر﹜﹥ ١و٢ در
P/M ️﹛︀ در ﹤﹫﹡︀︔ ﹜﹫﹡ ز﹝︀ن

︑﹠︷﹫﹞︀ت د︨︐﹍︀ه: ︋︣وی ︋︣د ﹉ د﹢︨ ︉﹫︘ ٦ ︑︀﹩ و︗﹢د دا︫︐﹥ ﹋﹥ ︋︣ای
︑﹠︷﹫﹞︀ت د︨︐﹍︀ه  ازآن ا︨︐﹀︀ده ﹝﹫﹍︣دد.

ر﹜﹥ ﹨︀ در︀﹜️(M،P،T،L-                )﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده ﹨︧︐﹠︡ ا︐﹛︀ ﹟︀ ︋﹥ ︫︣ح
.︡﹠︫︀︋ ﹩﹞ ︣ز

M(﹜︷﹥ ای): ︋︀ زدن ر﹞﹢ت ر﹜﹥ ︋﹥ ﹝︡ت ﹡﹫﹛ ︀ ٢︔︀﹡﹫﹥ و︮﹏ ﹝﹩ ︫﹢د ز﹝︀ن

︑﹢︨︳ ︨﹢﹫︘ ︫﹞︀ره٦ ﹇︀︋﹏ ︑﹠︷﹫﹛ ا︨️.
از  ﹩﹊  ﹤﹋ ز﹝︀﹡﹩  ︑︀ ﹝︡ت  P(﹁︪︀ری): 

﹤﹍﹡ ﹁︪︣ده  ر﹞﹢ت   ﹤﹡︀﹎  ٣ ﹋﹙﹫︡﹨︀ی 
 دا︫︐﹥ ︫﹢د ر﹜﹥ ﹝︣︋﹢︵﹥ و︮﹏ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡

︡ ر﹞﹢ت ر﹜﹥ ﹇︴︹ ﹝﹩ ﹎︣دد. ︀ ﹋︣دن  ﹋﹙﹫ ︀ ر﹨ ︋
T(ا﹐﹋﹙﹠﹍﹩): ︋︀ ﹁︪︣دن ﹋﹙﹫A︡ ر﹞﹢ت

ر﹜﹥ ﹉ و︮﹏ ︫︡ه و ر﹜﹥ ٢ ﹇︴︹ ﹝﹩ ﹎︣دد.
︋︀ ﹁︪︣دن ﹋﹙﹫B︡ ر﹞﹢ت ر﹜﹥ ﹉ ﹇︴︹ ︫︡ه ور﹜﹥ ٢ و︮﹏ ﹝﹩ ︫﹢د و ︋︀ ﹁︪︣دن

 ﹋﹙﹫D︡ ر﹞﹢ت ر﹜﹥ ﹨︀ ︠︀﹝﹢ش ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.

و ...ر﹞﹢ت ﹨︀ی ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده:  BENINCA , TO.GO , BFT , FADINI , V2 , FAAC

OFF ︀ ON


