


    :  :  دستورالعمل دستورالعمل ••

 :RTSبرنامه ریزي واحد کنترل  

 Downو ) باال (Up       منبع تغذیه را روشن نمایید سپس دکمه هاي  
 Shadeرا به طور همزمان مختصراً فشار دهید تا اینکه ) پایین(

.  مربوطه جابجایی و حرکت در بازه ي زمانی کوتاه داشته باشد
  .همکنون ریموت کنترل در حالت برنامه ریزي اولیه قرار گرفته است

از این کار می توان تحت نام شروع عملیات جفت سازي
(Pairing) حال به مرحله ي . ریموت کنترل و موتور نیز یاد کرد

.   می رویم " تعیین جهت چرخش موتور "بعد یعنــی 

) جزئی( حرکت و جابه جایی "Somfy در متون Jogمعنی : نکته 
 می باشد از این   "به سمت باال و پایین و در بازه ي زمانی کوتاه 

پس در متون فارسی ارائه شده به طور مستقیم از همین لغت یا جمله 
. واره ي معادل و یا ترکیبی از هر دو استفاده می نماییم
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برنامه ریزي اولیه
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:تعیین جهت چرخش موتور 
   

د و به   دقت شود که این مرحله به صورت زیر مجموعه اي از مرحله ي قبل می باش : نکته 
.بیان دیگر ادامه ي مرحله ي قبل است

:  فشار دهید (Up)به منظور بررسی کردن جهت حرکت موتور، دکمه ي باال 

(a اگر جهت چرخش و در نتیجه ي آن جهت حرکت درست و به سمت باال بود
.   بروید"  تنظیم حدود انتهایی "که به مرحله ي بعد یعنــــی 

(b اگر جهت چرخش و در نتیجه ي آن جهت حرکت نادرست و به سمت پایین
 مورد نظر جابجایی کوچکی به Shade را فشار دهید تا Myبود، دکمه ي 

دوباره بوسیله .  نمایدJogسمت باال و پایین داشته باشد و یا به عبارت دیگر 
 جهت حرکت را بـررسی نمایید مالحظه می کنید که جهت (Up)دکمه هاي باال 

. چرخش موتور تغییر کرده است

 ) : باال (Up:  مورد نظر Shadeجهت چرخش و حرکت درست و استاندارد : نکته 
- Down) پایین  : (

4

) : حد نهایی باز شدن و بسته شدن ( تنظیم حدود انتهایی 

د و به   دقت شود که این مرحله به صورت زیر مجموعه اي از مرحله ي قبل می باش : نکته 
 .بیان دیگر ادامه ي مرحله ي قبل است

 به باالترین حد مورد Shadeرا فشار داده و نگه دارید تا ) باال (Upدکمه ي ) 1
. نظر و دلخواه شما برسد

را به طور همزمان فشار داده و سپس رها ) پایین (Down و Myدکمه هاي ) 2
حال . نماید ) به سمت پایین (  مورد نظر شروع به حرکت Shadeسازید تا 

. حد انتهایی باالیی در حافظه ذخیره سازي شده است

 به پایین ترین حد مورد نظر و دلخواه شما رسید دکمه ي  Shadeزمانی که ) 3
My را فشار دهید تا Shadeاگر الزم بود می توانید حد انتهایی پایین را .  بایستد

. تنظیم کنید) پایین (Downو ) باال (Upبا استفاده از دکمه هاي 

را به طور همزمان فشار داده و سپس رها سازید ) باال (Up و Myدکمه هاي ) 4
حال حد انتهایی . نماید ) به سمت باال (  مورد نظر شروع به حرکت Shadeتا 

 به سمت باال حرکت کرده و Shadeپایینی در حافظه ذخیره سازي شده است و 
 ) 2 تنظیم شده در مرحله (  به صورت خودکار در حد باالیی از پیش تنظیم شده 

. توقف می نماید

دکمه ي به منظور تثبیت کردن و نهایی ساختن تنظیمات مربوط به حدود انتهایی  ) 5
My را فشار دهید تاShade یک مرتبه Jogهمکنون حدود نهایی در .  نماید

.  شده اند(Save)حافظه ذخیره 
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عملیات ذخیره سازي ریموت کنترل در حافظه 
(Recording the RTS Control Point) : 

د و به دقت شود که این مرحله به صورت زیر مجموعه اي از مرحله ي قبل می باش: نکته 
) مرحله ي پایانی. (بیان دیگر ادامه ي مرحله ي قبل است

 Shadeدکمه ي برنامه ریزي در پشت ریموت کنترل را فشار می دهید تا 
همکنون آدرس مربوط به ریموت کنترل به طور .   کندJogمربوطه یک بار 

.  ذخیره شده استدائمی

اتمام پروسه ي برنامه ریزي  
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 : (My Position) (My)موقعیت و محلِ مورد عالقه 

 تنظیم گردیده   My موقعیتی می باشد که بر روي دکمه ي My Positionمنظور از : نکته 
لیسی مذکور استفاده از این به بعد در متون فارسی ارائه شده به طور مستقیم از عبارت انگ . است

.می نماییم

 :My Positionتنظیم ) 1

 Downو ) باال (Up مورد نظر را بوسیله ي دکمه هاي Shadeبراي انجام این کار 
 را فشار دهید تا Myدر محل مورد عالقه قرار داده و سپس دکمه ي ) پایین(

Shade  مورد نظر یک بار Jogنماید  .

 :My Positionتغییر ) 2

 Downو ) باال (Up مورد نظر را بوسیله ي دکمه هاي Shadeبراي انجام این کار 
 را فشار دهید تا Myدر محل مورد عالقه جدید قرار داده و سپس دکمه ي  ) پایین(

Shade  مورد نظر یک بار Jogنماید  .

:  از روي حافظه My Positionپاك کردن ) 3

 به محل مورد عالقه ي تنظیم Shade را به طور مختصر فشار دهید تا Myدکمه ي 
  Jog مورد نظر یک مرتبه Shade را فشار دهید تا Myسپس دکمه ي . شده برود

. نماید
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: تنظیم مجدد حدود انتهایی 

: حد باالیی  * 

.  به حد باالیی تنظیم شده برودShadeرا فشار دهید تا ) باال (Upدکمه ي ) 1

را به طور همزمان فشار داده و نگه  ) پایین (Downو ) باال (Upدکمه هاي ) 2
.  کندJog یک مرتبه Shadeدارید تا 

 را در محل Shadeرا فشار دهید تا ) پایین (Downیا ) باال (Upدکمه ي  ) 3
. دلخواه قرار دهید

یک Shade را نگه دارید تا Myبه منظور تثبیت کردن تنظیمات، دکمه ي ) 4
.  کندJogمرتبه 
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: حد پایینی   * 

 به حد پایینی تنظیم شده Shadeرا فشار دهید تا ) پایین (Downدکمه ي  ) 1
. برود

را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید ) پایین (Downو ) باال (Upدکمه هاي ) 2
.  کندJog یک مرتبه Shadeتا 

 را در محل Shadeرا فشار دهید تا ) پایین (Downیا ) باال (Upدکمه ي  ) 3
. دلخواه قرار دهید

یک مرتبه  Shade را نگه دارید تا Myبه منظور تثبیت کردن تنظیمات، دکمه ي ) 4
Jogکند  .
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