
BEKÖTÉS:

NULLA - bemenet, a hálózati feszültség nulla pontja (230V AC).

FÁZIS - bemenet, a hálózati feszültség fázis pontja (230V AC).

RELÉ1 - K1: közös

          B1: feszültségmentes bontó kontaktus

          Z1: feszültségmentes záró kontaktus

RELÉ2 - B2: feszültségmentes bontó kontaktus

          Z2: feszültségmentes záró kontaktus

          K2: közös

ÁRNY. - külsö antenna 50 Ohmos kábelének külsö ere, árnyékolása.

ANT. - külsö antenna 50 Ohmos kábelének középsö ere - meleg pontja ( vagy a mellékelt huzaldarab bekötése )

VISSZAJELZÉSEK:

230V AC - piros led, jelzi a bejövö hálózati feszültség meglétét a panelen.

RELÉ1 - sárga led, jelzi a RELÉ 1 bekapcsolt állapotát.

RELÉ2 - sárga led, jelzi a RELÉ 2 bekapcsolt állapotát.

ANT. - zöld led, jelzi a beépített rádió vevö müködését 

KEZELÖSZERVEK:

TANÍT/TÖRÖL - nyomógomb a távvezérlö tanításhoz és programozáshoz.

    TÁVIRÁNYÍTÓ MEMORIZÁLÁSA:

    nyomja meg a TANÍT/TÖRÖL gombot egy pillanatra, az ANT. Led világít 30 másodpercig. Ez idö 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 memória megtelt. 

    További tanításra csak törlés után van lehetöség.

   

    A VEVÖ FUNKCIÓINAK PROGRAMOZÁSA:

    A programozás menü használata elött mindenképpen szükséges legalább egy távadó feltanítása!

    A programozás menübe a TANÍT/TÖRÖL gomb folyamatos nyomvatartásával léphet.

    Az ANT. led villogásszámai jelölik a menüpontokat. Amelyik villanás után 

    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  kiemelve. 

    A kiemelt funkciók beálítása nagyon nem ajánlott, 

    és a készülék helytelen müködését vonja maga után.

 pirossal

kékkel

 pirossal

kékkel

IDÖZITÉS 1: trimmer, a RELÉ1 idözitési beállítása kb 1-6 perc között

IDÖZITÉS 2: trimmer, a RELÉ2 idözítési beállítása kb 1-6 perc között

MÜSZAKI ADATOK:            frekvencia                               434MHz

                                             tápfeszültség                            230V AC

                                             áramfelvétel                           max. 1,8VA

                                           höfoktartomány                      -20°C - +55°C

                                                  védettség                                   IP56

                                                memóriahely                           60db távadó

                                                  kontaktus                          váltó, 5A/230V AC

                                                    kódolás                               HCS, KEELOQ 

5  villanás   / fixkódos dekódolás

6  villanás   / bistabil üzemmód: a kapcsolóüzem müködését befolyásolja  ( :

                 monostabil módban =  impulzus üzem, bistabil módban = kapcsoló üzemben müködtethetö mindkét relé.

7  villanás  Ennél a készüléknél nem használható, 

8  villanás  / shift üzemmód

 

ugrókódos

monostabil

normál 

shifttel kapcsol

egy gombhoz egy

 Idözitös möködtetés esetén nincs szerepe ).

9  vilanás    / shift nélkül kapcsol - csak shift módban müködik

10 villanás  / egy gombhoz több relé

11 villanás  engedélyezve / tiltva a programozás hozzáférés

12 villanás távirányító darabszám lekérdezés: minden villanás egy adót jelképez

13 villanás 5-10 funkcók lekérdezése: rövid villanás = alapértelmezett ;  hosszú villanás = funkció átállítva

14 villanás  -                                        

15 villanás: programozási alapbeállítások visszaállítása

16 villanás  -

17 villanás nem használt távadók törlése: áramszünettöl a törlésig nem használt adókat törölheti a memóriából.

18 villanás: egy adó törlése: a menüpont kiválasztása után nyomja meg a törlendõ adó gombját

19 villanás  teljes (csak) távirányító memória törlése

20 villanás a led folyamatosan világít, nem történik semmi.

átállítása helytelen müködést eredményez!
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SLAVE LIGHT
KÉTCSATORNÁS RÁDIÓ VEVÖ

NYOMÓGOMB HOZZÁRENDELÉSE A RELÉKHEZ, ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA:
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1, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, 

   az 1. villanás után engedje el, várjon 5 másodpercet,

   amig a korábbi gombhozzárendelés megszünik.

2, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, 

    a 2. villanás után engedje el, nyomja meg 

    a távirányítón a használni kívánt gombot. 

3, Ellenörizze, hogy a 6. menüpontnál a  

    üzemmód legyen beállítva
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1, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, 

   az 1. villanás után engedje el, várjon 5 másodpercet,

   amig a korábbi gombhozzárendelés megszünik.

2, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, 

    a 2. villanás után engedje el, nyomja meg 

    a távirányítón a használni kívánt gombot. 

3, Ellenörizze, hogy a 6. menüpontnál a bistabil 

    üzemmód legyen beállítva

1, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, 

    a 3. villanás után engedje el, várjon 5 másodpercet,

    amig a korábbi gombhozzárendelés megszünik.

2, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, 

    a 4. villanás után engedje el, nyomja meg 

    a távirányítón a használni kívánt gombot. 

3, Ellenörizze, hogy a 6. menüpontnál a  

    üzemmód legyen beállítva
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1, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, 

    a 3. villanás után engedje el, várjon 5 másodpercet,

    amig a korábbi gombhozzárendelés megszünik.

2, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, 

    a 4. villanás után engedje el, nyomja meg 

    a távirányítón a használni kívánt gombot. 

3, Ellenörizze, hogy a 6. menüpontnál a 

    bistabil üzemmód legyen beállítva

RELÉ1 RELÉ2
Ez a készülék alapbeállítása, az adó jára

Visszaállítás impulzus vagy kapcsolóüzemböl idözitösre:

1, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, 

   a 2. villanás után engedje el, várjon 5 másodpercet,

   amig a korábbi gombhozzárendelés megszünik.

2, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, 

   az 1. villanás után engedje el, nyomja meg 

   a távirányítón a használni kívánt gombot. 

A gombA gomb Ez a készülék alapbeállítása, az adó jára

Visszaállítás impulzus vagy kapcsolóüzemböl idözitösre:

1, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, 

   a 4. villanás után engedje el, várjon 5 másodpercet,

   amig a korábbi gombhozzárendelés megszünik.

2, Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, 

   a 3. villanás után  engedje el, nyomja meg 

   a távirányítón a használni kívánt gombot. 

C gombC gomb

A készülékre a garancia 2 év, kizárólag szakember által szakszerüen szerelve!                             V3.00 - 2007.08.15
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