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ΚΕΡΑΙΑ
( Εξω από το κουτί )

ΜΠΟΥΤΟΝ

Συγχρονίζουμε μόνο τα τηλεχειριστήρια καί ΔΕΝ υπάρχει (δεν χρειάζεται) άλλη ρύθμιση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΛ/ΡΙΟΥ)
Γενικά
Η πλακέτα παράγεται σε δύο εκδόσεις.
Η μία έκδοση είναι με κυλιόμενο KONKEY και η δεύτερη με απλό κωδικό.
Και στις δύο εκδόσεις, ο τρόπος που συγχρονίζουμε τα τηλεχειριστήρια
είναι βασικά, ίδιος.
Δήλωση τηλεχ/ων και στις δύο εκδόσεις
Συνδέουμε την πλακέτα με το ρεύμα και το μοτέρ όπως φαίνεται στο σχήμα.
Η πλακέτα συχρονίζεται μέ ένα από τα παραπάνω εικονιζόμενα τηλεχειριστήρια.
Κάθε τηλεχειριστήριo «έρχεται» έτοιμο με τυχαίο κωδικό.
(Είναι έτοιμο να συγχρονιστεί με την πλακέτα).
Γιά να συγχρονίσουμε το τηλεχειριστήριο με την πλακέτα,
κάνουμε τα εξής:
Πατάμε παρατεταμένα ένα από τά κουμπάκια του και ταυτόχρονα
πατάμε το μοναδικό μπουτόν που υπάρχει
πάνω στην πλακέτα, (LEARN CODE).
Σβήνει το λαμπάκι και αμέσως ανάβει συνέχεια.
Αυτό το τηλεχειριστήριο έχει συγχρονιστεί καί συνεργάζεται πιά με την πλακέτα.
Γιά να διαγράψουμε ΟΛΑ τα τηλεχειριστήρια, πατάμε παρατεταμένα
γιά περίπου 7 δευτερόλεπτα το μοναδικό μπουτόν στην πλακέτα.
Κυλιόμενος Κωδικός
Εδώ το σύστημα δέχεται μέχρι και 50 κωδικούς.
(Κάθε κουμπί του τηλεχειριστηρίου είναι ΕΝΑΣ κωδικός).
Τα κυλιόμενα τηλεχειριστήρια ΔΕΝ αντιγράφουν και ΔΕΝ αντιγράφονται.
Πρέπει λοιπόν το κάθε ένα τηλεχειριστήριο να δηλωθεί στην πλακέτα
με τον τρόπο που αναφέρεται πιό πάνω.
(Αρα εδώ, ο συνολικός αριθμός τηλεχειριστηρίων είναι μέχρι και 50).
(Υπάρχει τρόπος να γίνει δήλωση νέου τηλεχειριστηρίου και από
απόσταση. Το πως γίνεται αυτό, περιγράφεται στις οδηγίες
του κυλιόμενου τηλεχειριστηρίου).
Απλός Κωδικός
Εδώ το σύστημα δέχεται μόνο ΕΝΑ κωδικό.
(Κάθε κουμπί του τηλεχειριστηρίου είναι ΕΝΑΣ κωδικός).
Συγχρονίζουμε ΜΟΝΟ ΕΝΑ τηλεχειριστήριο και αντιγράφουμε αυτό,
σε όσα άλλα θέλουμε.

Ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ είναι περίπου τέσσερα (4) λεπτά, καί ΔΕΝ ρυθμίζεται.
Βασικά ο χρόνος αυτός είναι μόνο χρόνος ασφάλειας καί όχι χρόνος
σταματήματος του μοτέρ, διότι στην πλακέτα υπάρχει ηλεκτρονικό κύκλωμα
πού “αντιλαμβάνεται” το πότε το μοτέρ έχει σταματήσει από το δικό του τερματικό
καί απενεργοποιεί το ρελέ εντολής. ΠΡΟΣΟΧΗ ! :
Επειδή ακριβώς έχει αυτό το κύκλωμα, δεν λειτουργεί αν δεν έχουμε συνδέσει το μοτέρ.

