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Bekötés: DC+, ~                     rózsaszín
DC-, ~                        fehér

1 kimenet                 citrom/zöld
2 kimenet                barna/szürke
3 kimenet                 piros/fekete
4 kimenet                   lila/kék

kiemelve.

programozás hozzáférés

hosszú villanás: funkció átállítva

adókat törlölheti a memóriából

Távirányító memorizálása:
nyomja meg a TANÍT/TÖRÖL gombot egy pillanatra, az ANT.  led világít 30
másodpercig. Ezidö alatt nyomja meg a tanítandó távvezérlö bármely gombját,
a led elalszik, adó betanítva. Adónként ismételje meg a teljes fenti müveletsort.
A 61. adó betanításakor az ANT. led hármat villan, jelezve: a memoria megtelt.
További tanításra csak teljes törlés után van lehetöség.

A programozás menübe a TANÍT/TÖRÖL gomb folyamatos nyomvatartásával
léphet. Az ANT. led villogásszámai jelölik a menüpontokat. Amelyiknél
elengedi a gombot, annál a jelölt funkció illetve funkcióváltás aktiválódik.
Az így beállított funkciók az összes memóriában tárolt távvezérlöre érvényesek,
és bármikor egységesen módosíthatóak. Az alapértelmezett beállítások
a szövegben
1     1.kimenet tanítás Az elsö négy pontban más nyomógombot

2.kimenet tanítás rendelhet hozzá az adott kimenethez
3     3.kimenet tanítás mint a gyári beállítás, a következöképpen:
4     4.kimenet tanítás a megfelelö számú villanás után a

TANÍT/TÖRÖL gombot elengedve, majd 5
másodpercen belül a használni kívánt
gombot megnyomva létrejön az új hozzá-
rendelés. Amennyiben nem nyom meg egy
gombot sem, akkor az adott kimenet nem
müködtethetö távvezérlövel.

5 / fixkódos dekódolás
6 / bistabil üzemmód
7 / 4 bistabil kimenet - csak bistabil üzemmód esetén müködik
8 / shift üzemmód
9 / shift nélkül kapcsol - csak shift üzemmód esetén müködik
10 / egy gombhoz több relé
11 / tiltva a
12   távirányító darabszám lekérdezés - minden villanás egy adót jelképez
13   5-10 funkciók lekérdezése - rövid villanás: alapértelmezett,
14   -
15   programozási alapbeállítások visszaállítása
16   -
17   nem használt távirányítók törlése - áramszünettöl a törlésig nem használt

18   egy távvezérlö törlése - elengedés után nyomja meg a törlendö adó gombját
19   teljes (csak) távirányító memória törlése
20   a led folyamatosan világít, nem történik semmi

frekvencia                 434MHz
tápfeszültség        10 - 24V AC/DC
áramfelvétel           9mA/12V DC

höfoktartomány        -20°C - +55°C
memória                 60db adó

kontaktus       záró, max. 1A/30V AC
kódolás                HCS, KEELOQ

A vevö funkcióinak programozása:

Müszaki adatok:

2

pirossal
A gomb
B gomb
C gomb
D gomb

ugrókódos
monostabil
2
normál
shifttel kapcsol
egy gombhoz egy
engedélyezve


