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T152/154/158
kettő/négy/nyolccsatornás, csatornánként kódolható távkapcsoló
A vásárolt terméket csak megfelelő szakismerettel rendelkező, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be és helyezheti üzembe a készülék leírásában szereplő módon!

1. Vegye le a távkapcsoló elemtartó fedelét.
2. Az elem feletti „strip”-pel hidalja át a két felfelé álló csatlakozót.
3. Ezután következik a kódolás:
a) A távkapcsoló kódolása a két felső (négy és nyolccsatornás távkapcsolónál) gombok
megnyomásával történik.
b) Első gombnyomásra kiválasztja a távkapcsoló azon gombját, amelyiket kódolni szeretné.
c) A kódbeállítás az alábbiak szerint végezhető el.
ON
OFF
A távkapcsoló 24db gombnyomást vár. A jobboldali gomb megnyomásával a „DIP” kapcsolót
ON állásba állítja, a baloldali gomb megnyomásával pedig OFF állásba.
A kódvariáció 16.777.216.
d) Miután beállította a kódot (megnyomta 24-szer a jobb felső, vagy a bal felső gombot –
négy/nyolccsatornás távkapcsolónál), a 2. pontban elvégzett áthidalást szüntesse meg.
(Figyelem a „strip”-et úgy helyezze el, hogy később is szüksége lehet rá)
e) A kódbeállítás megtörtént, a távkapcsolót hangolja össze az RBE4 rádióvevővel az alábbiak
szerint.
(Ne használja a rádióvevő dobozában található kódoló vezetéket, mert azzal gyári
alapkódot állít be!)
Az RBE4 négycsatornás rádióvevőn 4db kódoló nyomógomb található (CH1-CH4).
Nyomja meg a rádióvevő azon kódoló nyomógombját, amelyikre szeretné a távkapcsolót
hangolni, és ezzel egyidejűleg nyomja a távkapcsoló azon gombját, amelyikről szeretné
működtetni a rádióvevőt. Az egyszerre történő gombnyomás időtartama cca 2 sec ideig
szükséges. A rádióvevő visszajelző LED diódája az összehangolás közben világít.
Miután megtörtént az összehangolás ellenőrizze, hogy működik-e a rendszer.
Nyomja meg a távkapcsoló azon gombját, amelyiket kódolta. Amennyiben behúz az a csatorna
(CH1-CH4 relé), amelyiket kódolta, a kódolási folyamat sikerült, amennyiben nem, kezdje újból
a műveletet.
További csatorna kódolásához ismételje meg a fenti folyamatot akár az előző kóddal, akár
másik kóddal.
Az összes információ maximális figyelemmel és ellenőrzéssel lett elkészítve.
Mindemellett nem vállalunk felelősséget semmilyen hibáért, vagy kihagyásért.
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