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ریموت کنترل 

ریموت کنترل          سارو با رنگ بندي قرمز، آبی و زرد 

ریموت کنترل           یک ریموت کنترل خام با قابلیت کپی برداري از ریمو تهاي دیگر است. این ریموت با امکان سازگاري با فرکان سهاي مختلف، این قابلیت

 را دارد که اکثر ریموت کنتر لهاي شناخته شده در بازار را شناسایی و کپ یبرداري کند.

قابلیت سازگاري تراشه ریموت با انواع زیر:

سازگاري با بعضی از مار كهاي شناخته شده ریموت با کدهاي چرخشی:
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راهنماي استفاده از ریموت کپی کننده
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مرحله دوم: فرکانس جدید را به ریموت           معرفی کنید.

1- ریموت اصلی را تا جاي ممکن نزدیک به ریموت         قرار دهید.

2- دکمه مورد نظر در ریموت اصلی را فشار دهید و نگه دارید، سپس دکمه شماره 1 در ریموت          فشار دهید و آنقدر نگه دارید تا چراغ ریموت          چند 

چشمک سریع بزند و سپس ثابت شود.

3- هر دو دکمه را رها کنید، فرکانس به ریموت        شناسانده شده، به همین روش دکم ههاي دیگر ریموت اصلی را هم م یتوانید به سه دکمه دیگر ریموت        

بشناسانید.

 

بازیابی فرکانس پاك شده:

اگر به طور اتفاقی حافظه ریموت         را پاك کردید، م یتوانید آخرین فرکانس شناسانده شده به آن را با روش زیر بازیابی کنید:

دکمه 3و4 ریموت        را به طور همزمان فشار دهید و حدود 10 ثانیه نگه دارید. وقتی چراغ ریموت شروع به  چشمک زدن کرد این نشان م یدهد که فرکانس 

قبلی، بازیابی شده است.

نکته مهم: براي کپی کردن بعضی از ریموت کنتر لهاي موجود در بازار، الزم است غیر از اینکه فرکانس ریموت را به ریموت جدید معرفی م یکنید، ریموت جدید 

را به دستگاه گیرنده فرکانس نیز بشناسانید. 

نحوه شناساندن ریموت جدید به دستگاه گیرنده به شرح زیر است:

درب جعبه دستگاه گیرنده را باز کنید. (حتماً مالکیت محل را در جریان این کار قرار دهید)

صفحه گیرنده ریموت (که معموالً یک بورد کوچک به صورت عمودي به صفحه مدار اصلی متصل گشته) را پیدا کنید و دکمه بسیار کوچکی را روي آن بیابید. این 

دکمه، دکمه شناسایی ریموت جدید به گیرنده است.دکمه را فشار دهید تا چراغی که روي آن است به حالت چشمک زن در بیاید.

حاال دکمه ریموت جدید را فشار داده و نگه دارید. پس از چند ثانیه وضعیت چراغ روي گیرنده تغییر خواهد کرد و این به این معناست که ریموت جدید به دستگاه 

شناسانده شده است. دکمه کوچک روي گیرنده دوباره فشار دهید (یا به حالت قبل باز گردانید) و درب جعبه را ببندید.

1 2

3 به هم نزدیک شود4

ریموت اصلی ریموت کپی کننده

1 2

3 4

RCP1
RCP1

RCP1

RCP1
RCP1

RCP1

RCP1

LED

RCP1RCP1

RCP1

روش کپی کردن:

مرحله اول: پاك کردن فرکان سهاي داخل ریموت

1- دکمه 1و2 را همزمان نگه دارید تا چراغ ریموت، سه بار چشمک بزند.

2- فقط دکمه شماره 2 را رها کنید (انگشت را همچنان روي دکمه 1 نگه دارید) سپس دکمه 2 را سه بار پشت سرهم به آرامی فشار دهید.      شروع به چشمک 

 زدن خواهد کرد.

3- دکمه شماره 1 را رها کنید. پاکسازي ریموت به پایان رسیده است.
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