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Learning Code Remote Receiver with External Memory 

 ػول هی کٌذ .با سشػت کن ٍ  بِ صَست چشوک صى  LED STATدس حالت ػادی 

 : LEARN ریموت به گیزنده یک اضافه کزدن  حوه ین

دس ایي لحظِ شستی سا سّا کشدُ ٍ یکی  ،صَست سشیغ بِ چشوک صدى ششٍع کٌذ بِ  سبض سًگبِ  LED Read سا فشاس دادُ تا  سٍی بشد شستی

 LEDٍ یکباس  سبض خاهَش شذُ LEDسیوَت تَسط گیشًذُ  )شٌاختِ شذى( بؼذ اص لشى شذى ، سا فشاس دّیذ Learn اص کلیذ ّای سیوَت

Clear خَاّذ گشت.اص ٍ گیشًذُ بِ حالت ػادی ب چشوک خَاّذ صد 

 ٌ شدٌ بٍ دستگاٌ گیزودٌ می باشد.چشمک بزود وشاوگز تعداد ریمًت َای شىاساود LED Clearتعداد دفعاتی کٍ ، کىید  يصل می : بزای ايلیه بار کٍ تغذیٍ بزد راوکتٍ 

 : LEARN حذف یک ریموت اس گیزندهنحوه ی 

 LED Clearبیشتش شستی سا ًگِ داسیذ  یکواگش  ٌذ ،ک صدىّواًٌذ قسوت باال ششٍع بِ چشوک  LED Readادُ تا سا فشاس د سٍی بشد شستی

دس ایي حالت شستی سا سّا کشدُ یکی اص کلیذ ّای سیوَتی کِ هیخَاّیذ حزف گشدد سا فشاس دّیذ . بؼذ اص  ، کٌذ ششٍع بِ چشوک صدى سشیغ هی

 گشت. خَاّذاص سیوَت ، گیشًذُ بِ حالت ػادی بآى حزف شذى 

 : LEARN اس گیزنده به صورت یکجا همه ی ریموت هاحذف نحوه ی 

ّا دس ایي حالت شستی سا س ،بِ صَست پیَستِ سٍشي بواًذ  LED STATسا فشاس دادُ ٍ ًگِ داسیذ تا حالت ّای فَق سد شذُ ٍ  سٍی بشد شستی

 .یوَت ّا اص گیشًذُ حزف گشتِ اًذ ّوِ ی س دس ایي حالت خَاّذ گشت ٍاصى گیشًذُ بِ حالت ػادی بآبؼذ اص ، کٌیذ

 حالت های ریموت :

1-  Momentary)دس صَستی کِ ّیچ یک اص جاهپش ّای  : )لحظه ایj1  تا j4  ٍ T  ظِ ای حّوِ ی کاًال ّا بِ صَست ل ،ٍصل ًباشي

 دس صَست کلی اگش جاهپش کاًالی ٍصل ًباشذ بصَست لحظِ ای ػول خَاّذ کشد. ، خَاٌّذ بَد

2- Latch : )دس صَستی کِ جاهپش ّای  )حافظه دارj1  تا j4 صَست حافظِ داس ػول خَاٌّذ  م اص کاًال ّای هشبَط بِاّش کذ ، ٍصل شًَذ

 ًبایذ ٍصل باشذ ( Tجاهپش دس ایي حالت  . ) ٍ با فشاس دادى هجذد خاهَش هیشَدکاًال هشبَط سٍشي  ، سدادى کلیذ سیوَتایکباس فشیؼٌی با  ،کشد 

ٍصل  j1   ٍj2بایذ جاهپش ّای  ػول کٌٌذ ،سِ ٍ چْاس بِ صَست لحظِ ای  ،هیخَاّین کاًال ّای یک ٍ دٍ بصَست حافظِ داس  : بزای مثال

 بذٍى اتصال باشٌذ.   j3  ٍj4گشدًذ ٍ جاهپش ّای 

3- Totter : )دس صَستی کِ جاهپش ّای  )االکلنگیj1  تا j4 ٍصل شًَذ ٍ جاهپشT   حالت  گیشًذُ دس ،ًیض ٍصل گشددTotter  کاس خَاّذ

با فشاس دادى ّش کلیذ ، ذ ًدس ایي حالت ٌّگاهی کِ کلیذی دس سیوَت فششدُ شَد سلِ ی هشبَط سٍشي شذُ ٍ هابقی سلِ ّا غیش فؼال هیشَ ، کشد

 .  ش هیشًَذدس سیوَت سلِ ی هشبَط فؼال شذُ ٍ هابقی سلِ ّا خاهَ

 ( ٍصل باشٌذ   Tٍ جاهپش   j4 تا  j1  جاهپش ّایبایذ حذاقل دٍ تا اص  دس ایي حالت )

بذٍى    j1  ٍj2هیخَاّین کاًال ّای یک ٍ دٍ بصَست لحظِ ای ٍ کاًال ّای سِ ٍ چْاس بصَست االکلٌگی کاس کٌٌذ بایذ جاهپش ّای  : بزای مثال

 ذ.ًبایذ ٍصل گشد Tبْوشاُ جاهپش   j3   ٍj4اتصال باشٌذ ٍ جاهپش ّای 

 حالت ّای لحظِ ای ٍ االکلٌگی بصَست ّوضهاى ٍجَد داسد . و: اهکاى استفادُ اص دٍ حالت لحظِ ای ٍ حافظِ داس  1 تَجِ

 تَاى استفادُ ًوَد. اص حالت ّای االکلٌگی ٍ حافظِ داس بصَست ّوضهاى ًوی : 2 تَجِ

رخیشُ هی شَد ٍ بِ ّیچ ػٌَاى دس صَست قطغ تغزیِ ٍ ًَساًات ّیچ  E2Propm: ّش سیوَت بطَس استاًذاسد بش سٍی حافظِ ی  خاسجی  3 تَجِ

 سیوَت هیتَاى بش سٍی حافظِ ی ایي دستگاُ رخیشُ ًوَد( 161الی  141داشت . ) بطَس هیاًگیي  ذهشکلی دس شٌاسایی سیوَت ّا ًخَاّی


