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Kahe kanaliga raadiosaatja

Seadme kasutamise kirjeldus

Puldi nupp „P1“ juhib vastuvõtja releed „R1“.
Puldi nupp „P2“ juhib vastuvõtja releed „R2“.

1. Bistabiilne rezhiim

a. Vajutades lühiajaliselt puldi nuppule „P1“ või „P2“ -
     rakendub vastuvõtja relee „R1“ või „R2“, kostub 1 BIP signaal ja väljundisse SYG
     tekib impuls.
     
b. Vajutades teistkordselt puldi nupule „P1“ või „P2“- 
     lahutub relee „R1“ või „R2“, kostub 2 BIP signaali ja väljundisse SYG tekib 2
     impulssi
     

2. Monostabiilne rezhiim.  

a.Vajutades ja hoides puldi nuppu „P1“ või „P2“ - rakendub relee „R1“ või „R2“ . 
   Signaal BIP ja SYG impulss puuduvad.

b.Vabastades puldi nupp „P1“ või „P2“ - lahutub relee „R1“ või „R2“. Signaal BIP ja
    SYG impulss puuduvad.

3. Monostabiilne rezhiim viitega 

   Vajutades puldi nupule „P1“ või „P2“- rakendub relee „R1“ või „R2“ vastavalt
   viitele seadistatud ajaks. Signaal BIP kostub  2 sekundise intervalliga. SYG impulss 
   puudub.
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Seadme programmeerimine

1. Sisenemine programmeerimise rezhiimi.

Vajutada nuppu " PROG"  ja hoida kuni kostub lühike signaal mis teatab 
programmeerimise rezhiimi sisenemisest. See rezhiim kestab 5 sekundit peale nupu 
vabastamist ja mille lõppu signaliseerib seeria lühikesi signaale.

2. Pultide salvestamine.

Minna programmeerimise rezhiimi (Punkt 1). 5 sek. jooksul vajutada üheaegselt 
puldi nuppe "P1" ja "P2". Lühike signaal kinnitab puldi salvestamist mällu. 5 sekundi 
pärast lülitub programmeerimise rezhiim välja.

3. Pultide kustutamine mälust.

Vajutada nuppu "PROG" ja hoida kuni kostub lühike signaal ja edasi kuni kostub 
seeria lühikesi signaale. Seejärel vabastada nupp. Sellega on kustutatud kõik puldid 
mälust.

4. Üleminek bistabiilsest rezhiimist monostabiilsesse.

Minna programmeerimise rezhiimi (Punkt 1).Vajutada nuppu "SW2"(juhib releed 1) 
või "SW3" (juhib releed 2). Üks signaal näitab, et üleminek toimus. 5 sekundi pärast 
lülitub programmeerimise rezhiim välja.

5. Üleminek monostabiilsest rezhiimist bistabiilsesse.

Minna programmeerimise rezhiimi (Punkt 1).Vajutada nuppu "SW2" või "SW3".
Kaks signaali näitab, et üleminek toimus. 5 sekundi pärast lülitub programmeerimise 
rezhiim välja.

6. Viiteaja määramine monostabiilses rezhiimis.

Minna programmeerimise rezhiimi (Punkt 1).Vajutada puldil nuppu  "P1" või "P2"
ja hoida. On kuulda signaale perioodiga 1 sekund. Hoid nii mitu sekundit, kui on vaja 
vajaliku viite saavutamiseks ja seejärel vabastada nupp "P1" või "P2". 
 5 sekundi pärast lülitub programmeerimise rezhiim välja.
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Kahe kanaliga raadiosaatja võimaldab seadmeid  sisse ja välja lülitada  ca 100 meetri 
kauguselt.
Seadmes kasutatakse  " ujuva " koodi KEELOQ tehnoloogiat. Väljund releed või-
maldavad ümber lülitada kuni 10 A  koormusvoolu. Seadmes on väljund "SYG" lisa 
sireeni jaoks, mis annab käskude kinnitamise signaali. 

                             Antenn

 Programmeerimise nupp

Esimese kanali nupp

Teise  kanali nupp

Teise kanali väljundrelee

Esimese kanali väljundrelee

Valgusdiood

COM/NO- normaalavatud kontakt
COM/NC- normaalsuletud kontakt
       CYG- sireeni väljund (imp.+12V/1,5A)
       +12V- pluss toide
       GND- üldine miinus 

SW1 SW2 SW3

N
O

1

C
O

M
1

N
C

1

N
O

2

C
O

M
2

N
C

2

+1
2V

G
N

D
G

N
D

SY
G

T
M

P
T

M
P

PROG

JP1

RELEE
     1

 RELEE
     2


