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1. Προγραμματισμός 1ου  αρτχικού χειριστήριου  
 

 

 

  

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 
2. Προσθήκη Επιπλέον Χειριστηρίων ( διατηρούμε το ίδιο κανάλι με το αρχικό χειριστήριο)   

 

3.  

4.  
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3. Αποθήκευση Διαφορετικών Καναλιών  σε 1 χειριστήριο   
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4. Διαγραφή χειριστηρίων 

 

Βγάζουμε το μοτέρ 
από την τροφοδοσία 

Τροφοδοτούμε το 
μοτέρ 

Το μοτέρ ηχεί μια φόρα, 
και  κινείται ως ένδειξη 
πάνω κάτω 

Το μοτέρ ηχεί  
μια φορά 

Πατάμε το P2 μπουτόν 
μια φορά 

Πατάμε το P2 μπουτόν 
μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί 
μια φορά 

Πατάμε το πάνω 
μπουτόν μια φορά 

Πατάμε το 
κάτω μπουτόν 
μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί 
συνεχόμενα τρεις 
φορές και κινείται ως 
ένδειξη πάνω κάτω 

Το μοτέρ ηχεί 
συνεχόμενα τρεις φορές 
και κινείται ως ένδειξη 
πάνω κάτω 

ΟΚ 
Η αρχική ρύθμιση 
ολοκληρώθηκε 
επιτυχώς. Το πάνω 
μπουτόν κινεί το μοτέρ 
δεξιόστροφα. 

ΟΚ 
Η αρχική ρύθμιση 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 
Το κάτω μπουτόν κινεί το 
μοτέρ δεξιόστροφα. 

Περιμένουμε για 
10 δευτερόλεπτα 

Η διαδικασία αυτή ορίζει την πολικότητα του μοτέρ. Ακολουθούμε τη μια 
διαδικασία, ώστε το πάνω μπουτόν να κινεί το μοτέρ δεξιόστροφα. 
Ακολουθούμε την κάτω διαδικασία, ώστε το κάτω μπουτόν να κινεί το μοτέρ 
δεξιόστροφα. 

Το μοτέρ ηχεί τρεις φορές 
και κινείται δεξιά 
αριστερά ως ένδειξη 

Το μοτέρ είναι ήδη στην 
τροφοδοσία 

Πατάμε το μπουτόν Ρ2 
του πρώτου 
αποθηκευμένου 
χειριστηρίου 

Α Α 

 

Το μοτέρ ηχεί 
μια φορά 

Πατάμε το μπουτόν 
Ρ2 του πρώτου 
αποθηκευμένου 
χειριστηρίου μια 
φορά 

Το μοτέρ ηχεί 
μια φορά 

Β

Πατάμε το μπουτόν 
Ρ2 του δεύτερου 
χειριστηρίου μια 
φορά 

ΟΚ 
Το δεύτερο 
χειριστήριο 
αποθηκεύτηκε 
επιτυχώς 

Το ρεύμα είναι ήδη 
στην τροφοδοσία 

Πατάμε το Ρ2 
μπουτόν  μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί 
μια φορά 

Πατάμε το μπουτόν 
stop μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί 
μια φορά 

Πατάμε το μπουτόν Ρ2 
μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί τρεις φορές 
και κινείται πάνω κάτω  
ως ένδειξη 

ΟΚ 
Τα χειριστήρια 
διαγράφηκαν 
επιτυχώς  

Το μοτέρ ηχεί τρεις φορές 
και κινείται δεξιά 
αριστερά ως ένδειξη 

Το μοτέρ είναι ήδη στην 
τροφοδοσία 

Πατάμε το μπουτόν Ρ2 
του πρώτου 
αποθηκευμένου 
χειριστηρίου διαλέγοντας 
το αποθηκευμένο κανάλι 

Α1 Α1 

 

Το μοτέρ ηχεί 
μια φορά 

Πατάμε το μπουτόν 
Ρ2 του πρώτου 
αποθηκευμένου 
χειριστηρίου 
διαλέγοντας το 
αποθηκευμένο κανάλι 

Το μοτέρ ηχεί 
μια φορά 

Α2

Πατάμε το μπουτόν Ρ2 του 
πρώτου αποθηκευμένου 
χειριστηρίου διαλέγοντας ΠΡΙΝ 
το κανάλι που θέλουμε να 
αποθηκεύσουμε (π/χ κανάλι 2) 

ΟΚ 
Το κανάλι 2  
αποθηκεύτηκε επιτυχώς 


