
 

 

 درب اتُناتیک ةازهیی پارکیيگی

رادر از نداراتی اشت کٌ )Bracket automatic parking door( ةازهیی پارکیيگی  درب اتُناتیک
دارای کیفیت ةاال در كطػات ه پردازش فرناىَای دریافتی ه ارشالی تُشط نرکز کيترل نیتاطد در ایو 

ىرم افزاری ةٌ غُرت دیذیتال ه ةخظی دیگر ةٌ غُرت آىالُگ اىذام  شیصتم ةخظی از تيظیهات
 . نیظُد کٌ ایو خُد نیتُاىد از نحاشو ندار کيترل درب اتُناتیک ةاطد

 تغذیٌ ندار درب اتُناتیک ةازهیی پارکیيگی رادر

 24ه  22هلت طَری ةُدً ه تغذیٌ داخلی آن تُشط یک تراىس شلفی  222تغذیٌ هرهی ایو ندار ةرق 
از تػدادی كطػات دَت نحافظت  درب اتُناتیک هلت تانیو نیظُد . در كصهت شُییچیيگ ندار

ندار از ىُشاىات ةركی ه شافی ٍایی ةرای خيحی کردن ىُیزٍای هرهدی ه فیلتریيگ اشتفادً طدً 
 . اشت

ی درایُرٍای نُتُر از ندار نحافظ اشتفادً ه ٍهچيیو در خرهدیَا 24ٍهچيیو در خرهدیَای ةرق 
 درب اتُناتیک ةازهیی طدً اشت . حال ةپردازیم ةٌ شیم ةيدی ه ةررشی کاىکتُرٍای خرهدی ندار

 پارکیيگی رادر کاىکتٍُا را از چپ ةٌ راشت ةررشی نیکيیم

 ترنیيال ندار درب اتُناتیک ةازهیی پارکیيگی رادر

دَت ىُل هرهدی ةرق طَری  2دَت فاز هرهدی ةرق طَری اشت ه ترنیيال طهارً  2ترنیيال طهاً 
 . اشت کٌ تغذیٌ هرهدی ندار را تظکیل نیدٍد

دَت اتػال شیم زنیو اشتفادً نیظُد تا در زنان ىظتی در هرهدی ةرق ه ندار از  3ترنیيال طهارً 
 .دار نحافظت گرددطریق شیم زنیو ایو ىظتی تخلیٌ ه رفع گردد تا ن

ةا  2دَت ةازطُ نُتُر  4دَت اتػال نُتُرٍا تػتیٌ طدً اشت . ترنیيال طهارً  9تا  4ترنیيالَای 
 . اشتفادً نیظُد 2دَت اتػال شیم نظترک نُتُر  5هلت . ترنیيال طهارً  222خرهدی 

نرةُط  7تُر طهارً نُرد اشتفادً كرار نیگیرد . کاىک 2ةرای اتػال ةصتٌ طُ نُتُر  6ترنیيال طهارً 
نیتاطد ه ٍهچيیو  2شیم نظترک نُتُر  8ةُدً ه کاىکتُر طهارً  2ةٌ اتػال شیم ةازطُ نُتُر 

https://www.amazon.com/Garage-Door-Opener-MOUNTING-BRACKET/dp/B07419998V
http://sayebandoor.com/
http://sayebandoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%db%8c/
http://sayebandoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%db%8c/


 

 

اشتفادً نیظُد کٌ ٍرکدام از ترنیيالَای فُق  2ةرای اتػال شیم ةصتٌ طُ نُتُر  9کاىکتُر طهارً 
شت ه شیهَای خازن رگ ةيدی آن ىصتت ةٌ رىگ شیهَای نُتُر ه ةازهی نُرد اشتفادً نتفاهت ا

 . نتػل نیظُد 9ه  7ه  6ه  4در ترنیيالَای  2ه  2نُتُر 

 ندار درب اتُناتیک ةازهیی پارکیيگی رادر

دَت اتػال النپ شادً ه از  22ه  22رادر از ترنیيال  ندار درب اتُناتیک ةازهیی پارکیيگی در
ر دَت اتػال النپ فالطر اشتفادً نی طُد کٌ نػرف کييدً نیتُاىد ةا داطتو ٍ 23ه  22ترنیيال 

کدام از النپَای فُق آن را در دای نظخع طدً ىػب ه اشتفدً ىهاید کٌ ایو نیتُاىد از نحصيات 
ةرای اتػال شیهَای آىتو ه رشیُر نی تُاىد نُرد اشتفادً كرار  25ه  24ایو ندار ةاطد . کاىکتُرٍای 

 . گیرد

 27طهارً هلت نخػُص تغذیٌ اىکُدر اشت ه ترنیيال  5دارای هلتاژ  26ترنیيال طهارً 
ندار  نیتاطد . اىکُدر در 2شیگيال اىکُدرنُتُر  28ه ٍهچيیو کاىکتُر طهارً  2شیگياالىکُدر نُتُر 

دَت طهارش پالس ه تػییو کُرس در ةاز طدن ه ةصتٌ طدن درب  درب اتُناتیک ةازهیی رادر
 . اتُناتیک نُرد اشتفادً كرار نی گیرد

 گی رادرکاىکتُر ندار درب اتُناتیک ةازهیی پارکیي

نیتُاىد ةرای پایٌ نظترک هرهدی ه خرهدی هلتاژ پاییو نُرد اشتفادً كرار گیرد .  29کاىکتُر طهارً 
نیتاطد  Nc در حالت 2ةرای اتػال هرهدی لیهیت شُییچ ٍای ةاز ه ةصتٌ نُتُر  22ه  22ترنیيالَای 

 و ترنیيالَا نتػل کرد تاکٌ نیتُان نیکره شُییچَای نُتُر یک در نصیر ةاز طُ ه ةصتٌ طُ را ةٌ ای
در اىتَای نصیر ةاز ه ةصتٌ طدن پس از تظخیع ةرق را از نُتُرٍای درب  ندار درب اتُناتیک

 . اتُناتیک كطع ىهاید

اىذام نیدٍد .  2طدن ةازهٍا ةرای نُتُر   غیيا ٍهیو غهل را در نصیر ةاز ه ةصتٌ 23ه  22ترنیيالَای 
ةرای هرهدی ه خرهدی هلتاژ پاییو در  com غيُان کاىکتُرةػُرت نظترک ةٌ  25ه  24ترنیيالَای 

 . ندار اشتفادً نی طُد

 28ه   no اتػال کلید فرنان ةاز طُ ةػُرت 27ةرای هرهدی شاغت نُرد اشتفادً اشت . ترنیيال  26
ةرای ارشال فرنان نرحلٌ ای  29نُرد اشتفادً كرار نیگیرد  no ةرای ارشال فرنان ةصتٌ طُ ةػُرت

http://sayebandoor.com/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/


 

 

ةرای فرنان ىیهٌ ةازطُ نیتُان از آن  32رنان ةاز فرنان اشتُپ ه فرنان ةصتٌ ه ترنیيال یػيی ف
 .اشتفادً کرد یػيی نیتُان ةرای ةاز کردن یکی از لتَا از ایو ترنیيال اشتفادً کرد

ةٌ غيُان شیم نظترک ةرای هرهدیَا ه خرهدیَای هلتاژ پاییو اشتفادً نی طُد .  32ترنیيال طهارً 
ةُدً ه نی تُان از ایو هلتاژ ةرای هرهدی تغذیٌ چظهیَا ه لُام  Dc هلت 24دارای هلتاژ  32 ترنیيال

 . کٌ ةٌ غيُان نيفی از آن اشتفادً نی طُد 33داىتی اشتفدً ىهُد التتٌ نظترکا ةا ترنیيال 

تفادً اش  اتػاالت النپ ةاز ةُدن درب نیتُاىید از ایو ترنیيال ةرایتصت فتُشلَا 34ترنیيال طهارً 
ترنیيال نظترک دَت هرهدی ه  35كرار گیرد . ترنیيال  A8=02 ىهایید .التتٌ ةاید پارانتر

 . خرهدیَای هلتاژ پاییو كرار دارد

 nc در حالت 2ةرای اتػال رلٌ فتُشل  37ه ترنیيال  2ةرای اتػال رلٌ چظهی فتُشل  36کاىکتُر 

 COS2 ه  COS1 ةٌ غيُان 39ه  38یيالَای كرار نی گیرد در ندار درب اتُناتیک ةازهیی رادر ترن

 . نُرد اشتفادً اشت  Nc ه در حالت 2ه شفتی ایخ  2ةرای شفتی ایخ 

دَت شیم نظترک ةرای هرهدی ه خرهدی هلتاژ پاییو نیظُد اشتفادً کرد . از  42از ترنیيال طهارً 
ی اشتفادً از كفل ةركی ةرا 47ه  46ه از ترنیيالَای  Nc ةرای ترنیيال اشتُپ ةٌ غُرت 42ترنیيال 
 . كرار دارد

 B ىکتٌ نَم ایيذاشت کٌ در اةتدای کار اىکدر كطع اشت اگر نیخُاٍید آن را ىػب ىهایید از پارانتر

نیتُاىید نلدار نُرد ىیاز را اىتخاب ىهایید . کلیٌ لُزم ایهيی در  75اشتفادً ىهایید ه از داخل پارانتر 
ک دهپر طهيد ه یا از داخل ةرىانٌ ندار درب اتُناتیک غیر فػال ایو ندار ةاید ةٌ ترنیيالَای نظتر

 . گردىد

 تغییر ندار درب اتُناتیک ةازهیی پارکیيگی رادر

ةرای تغییر پارانترٍا در ندار درب اتُناتیک نیتُىید ةا زدن دکهٌ ةاال ه پاییو پارانتر نُرد ىظر را 
دٍید اگر یک کلید را ةٌ ندت یک جاىیٌ ىگٌ  تغییر را نلدارش –اىتخاب ىهُدً ه شپس ةا کلید + ه 

دارید هارد ند راً اىدازی شریع خُاٍید طد ةای ذخیرً کردن نلادیر تغییر دادً طدً کافیصت چيد 
جاىیٌ نيتظر ةهاىید ه یا ةٌ پارانتر دیگری ةرهید کٌ در ایو غُرت ةا یکتار ىهایض شریع نلدار را ىظان 

 . دً اشتنیدٍد کٌ تغییر اىذام طدً ذخیرً ط



 

 

تػداد ليگٌ  2-از ایو كرار اشت .در پارانتر  درب اتُناتیک پارانترٍای نُدُد ه کارةردی در ایو ندار
ةاطد = ده  2ةاطد = تک ليگٌ ه اگر  2نیتُاىید ةرای ندار تػییو کيید کٌ اگرٍای نُرد اشتفادً را 

 . زنان ةصتٌ طدن اتُناتیک را تػییو نیکيید 2-ليگٌ نیتاطد . در پارانتر 

ةاطد تُكف ىداطتٌ ه پس از ةاز  2زنان تُكف در هضػیت اتُناتیک را ةررشی نیکيد کٌ اگر  2-پارانتر 
ه اگر غدد آن تػییو طُد پس از طی زنان تػییو طدً درب ةٌ غُرت  طدن ةالفاغلٌ ةصتٌ نی طُد

 . اتُناتیک ةصتٌ نی طُد

ةاطد در غُرت ةاز ناىدن ةرق پس  2تيظیهات در زنان كطػی ةرق را ةٌ ایو غُرت کٌ اگر  3-پارانتر 
 . ةاطد پس از هغل ةرق درةَا ةصتٌ نیظُىد 2از هغل ةرق درةَا ةصتٌ ىهی طُىد ه اگر 

تاخیر در زناىتصتٌ طدن ليگٌ ٍا را تػییو نیکيد ةٌ ایو نػيی کٌ در زنان ةصتٌ طدن ليگٌ  4- گزیيٌ
اهل زهدتر از ليگٌ دهم طرهع ةٌ ةصتٌ طدن نی کيد ةٌ اىدازً زناىی کٌ در پارانتر تيظیم طدً اشت 

 . كاةل تيظیم اشت 6تا  2کٌ از 

طدن درب ه یا ٍهزنان ةا ةاز طدن درب نیتُاىید هضػیت چظهک زدن فالطر را كتل از ةاز  5-ةا 
 . نی تُان هضػیت چظهک زدن فالطر را ةػُرت جاةت ه یا فالطر تػییو کرد 7-تيظیم کرد . ةا 

 2گظتاهر نُتُر اشت کٌ از  9-فػال یا غیر فػال کردن لیهیت شُییچ را نی طُد تػییو کرد  8-
غیر فػال  2يظیهاتاىکدر نیتاطد در حالت نرةُط ةٌ ت b– . ناکزیهم ایو گظتاهر اشت 8222نیيیهم ه 
 . اىکدر نغياطیصی فػال نی طُد 2اىکدر ىُری ه در حالت  2در حالت 

 ریصت کردن ندار درب اتُناتیک ةازهیی پارکیيگی رادر

اةتدا ةاید ةرق دشتگاً را كطع کيید شپس ٍزنان  تيظیهات ندار درب اتُناتیک ةرای ریصت کردن
را  rst جاىیٌ غفحٌ ىهایظگر پیام 3کلیدٍای ةاال ه پاییو را ىگٌ دارید ه کيترلر را رهطو کيید ةػد از 

 . چظهک زن ىهایض نیدٍد

انکان دشترشی ةٌ ده ند شادً ه گصتردً را دارد کٌ در ند شادً ایو انکان  ندار درب اتُناتیک ایو
دارد کٌ ةٌ تػداد نحدهدی پارانتر دشترشی داطتٌ انا ةرای رفتو ةٌ ند گصتردً ةاید دکهٌ ةاال  هدُد

 . جاىیٌ ىگٌ داریم تا هارد ایو ند طُیم در ایو ند ةا گزیيٌ ٍای زیر ةرخُرد نیکيیم 3ه پایو را 

http://sayebandoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/


 

 

د داطت اگر ةگذارید ٍهُارً پس از یک زنان تُكف ةصتٌ طدن اتُناتیک را خُاٍی 99اگر آن را رهی 
ةاطد  2ةاطد تػداد دفػات ادرای اتُناتیک را تػییو نی کيید نحال اگر رهی  99 نلدار آن کهتر از

 . ٍيگام ةصتٌ طدن درب اگر ناىػی دلُی فتُشل كرار گیرد درب ةاز نیظُد انا دیگر ةصتٌ ىهی طُد

هُت را فظار دادىد کٌ غهلکرد ٍهزناىی : اگر ده نػرف کييدً در یک زنان رشیدىد ه ٍر ده کلید ری
ناىع ادرای نرحلٌ نرحلٌ ای دشتُر ه ةصتٌ  2درب ةاز طُد نیتُان ةا تيظیم ایو پارانتر رهی غدد 

 . طدن درب طُید ه در ایو غُرت زنان تُكف ده ةراةر نی طُد

دائها فػال ةاطيد ه  ch ه  pp ند دشتی درایو ند نُتُرٍا در غُرتی رهطو ٍصتيد کٌ فرناىَای
 . یو فرناىَا كطع طُىد نُتُر نتُكف نی طُدهكتی ا

طُل حرکت نُتُر در شرغت کاٍظی اگر شرغت کاٍظی فػال ةاطد نیتُاىید ةا تُدٌ ةٌ کل نصیر ه 
نیتُاىید ایو گزیيٌ را ةرای ده نُتُر  42طُل حرکت نُتُر در شرغت پاییو را تغییر دٍید در پارانتر 

 . فػال کيید

ای ندار زنان کار تيظیم کردید ةرای اطهیيان از ایيکٌ در غُرت هكُع تيظیم حد دتران شازی اگر ةر
جاىیٌ ةرای نُتُر  4-3اختالف دنا ةاد ه ةاران درب ةٌ طُر کاىل ةصتٌ طُد ةَتر اشت یک حدهد ایهيی 

 . تػریف ىهایید

ُرد زنان ةرگظت پس از ةرخُرد ةا ناىع ایو زنان نظخع نیکيد کٌ نُتُر ةاید چيد جاىیٌ پس از ةرخ
ةا ناىع رهطو ةهاىد اگر طها ایو نلدار را ةزرگ اىتخاب کيید نطهئو ةاطید کٌ ةرگظت ةطُر کانل 

 . اىذام طدً اشت

Start up 36  ایيهد تيظیم كدرت نُتُر را در زنان راً اىدازی ةر غَدً دارد ه ةاغث نی طُد نُتُر
تو ایو غدد ةصتگی ةٌ طرایط ةرای حرکت ليگٌ درب ناکزیهم گظتاهر را داطتٌ ةاطد . زیاد داط

 .نحیطی ىػب دارد

 را –ةرهید ه شپس کلیدٍای + ه  92ةازگظت ةٌ تيظیهات کارخاىٌ ةا کلید ةاال ه پاییو ةٌ پارانتر 
 کارخاىٌ تيظیهات ةٌ ه طدً ریصت رادر ةازهیی اتُناتیک درب دشتگاً دٍید فظار ٍهزنان

 . ةازنیگردد
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tel://+989129287034/

