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 ZDALNE STEROWANIE DROGĄ RADIOWĄ Z WYKORZYSTANIEM 

PILOTÓW I ODBIORNIKÓW SAMOUCZĄCYCH SERII "BIO" 

Uwaga: w tej instrukcji powołujemy się na rysunki z oryginalnej, obcojęzycznej 

instrukcji dołączonej do produktu. 

W SYSTEMIE "BIO" MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE: 

- Piloty 1,2 lub 4 kanałowe (BT1K, BT2K, BT4K).

- Odbiorniki 1 lub 2 kanałowe w wersji wpinanej w płytę centrali: BXIK, BXI2K lub uniwersalne z listwą

zaciskową i w obudowie do zamontowania zewnętrznego: BX1K, BX2K.

- Karta pamięci (BM60 lub BM250) o pojemności 60 lub 250 kodów, umieszczana w odbiorniku.

- Antena 40,685 MHz.

PILOTY (rys. 1): 
Piloty nie wymagają żadnego wstępnego programowania – są od razu gotowe do użytku. Każdy pilot ma 
fabrycznie wprowadzony indywidualny kod. 

Po przyciśnięciu przycisku powinna pulsować czerwona dioda LED. 

ODBIORNIK  WPINANY (KARTA) – BXIK, BXI2K 
Odbiornik przeznaczony jest do automatów f-my NICE , wtykany jest do specjalnie przeznaczonego do tego 

celu gniazda na płycie głównej elektroniki. Gniazdo oznaczone jest RADIO lub SCHEDA RADIO.  

ODBIORNIK Z LISTWĄ ZACISKOWĄ  (UNIWERSALNY) – BX1K, BX2K 

Odbiornik przeznaczony jest do współpracy z automatami innych firm. 
Jest to odbiornik podobnej konstrukcji, lecz umieszczony w obudowie i łatwy w montażu, w pobliżu elektron iki 

sterującej. 

W odbiorniku znajduje się dioda świecąca która jest wskaźnikiem jego stanów i możliwości. 

Stany te można odczytać na podstawie ilości mignięć diody w momencie naciśnięcia przycisku pilota: 

ilość mignięć znaczenie 

1 Odebranego kodu nie ma w pamięci 

2 Koniec czasu, proces uczenia zakończony bez rezultatu 

- drugie mignięcie dłuższe niż pierwsze – założona blokada pamięci
- oba mignięcia tej samej długości – nie ma blokady

3 Pozytywny rezultat wprowadzenia kodu 

4 Kod jest już na liście kodów 

5 Karta pamięci nie zawiera jeszcze żadnego kodu 

6 Karta pamięci jest pełna 

7 Kasowanego kodu nie ma w pamięci 

8 Różne inne kody były jednocześnie odebrane w procesie nauki 

9 Pamięć zablokowana hasłem 

Schemat połączeń (rys. 2): 

1 - 2 zasilanie od 12 do 24 V DC lub AC (prąd stały lub zmienny). Przy prądzie stałym  plus na zacisku „1” 

3 - 4 wyjście przekaźnika 1-go kanału (normalnie otwarty, bezprądowy) 

5 - 6 wyjście przekaźnika 2-go kanału (normalnie otwarty, bezprądowy) 

1 - 2 antena 

USTAWIANIE KANAŁÓW (rys.6): 
Wykonuje się przełączając mostek w odbiorniku . Umożliwia to uaktywnienie dowolnego kanału odbiornika 

dowolnym przyciskiem pilota.  

Fabrycznie każdy odbiornik ustawiany jest na pierwszy kanał - pierwszy przycisk pilota. 
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Przestawienie kanałów pokazane jest na rys. 6 instrukcji znajdującej się w opakowaniu  każdego odbiornika. 

 

 

 

WPROWADZENIE KODU Z PILOTA DO ODBIORNIKA 

1. Podłączyć zasilanie odbiornika. 

2. Nacisnąć przycisk w odbiorniku - trzymać przyciśnięty do chwili, aż dioda w odbiorniku zaświeci się 

(światłem ciągłym), po czym zwolnić przycisk. 

3. Zbliżyć pilot do odbiornika na odległość kilku centymetrów i nacisnąć jego przycisk  (dowolny); trzymać 

przyciśnięty do chwili, aż dioda w odbiorniku zgaśnie (ok. 5 sekund). 

4. Ponownie nacisnąć przycisk pilota na ok. 1 sekundę, aż dioda w odbiorniku zaświeci się. Puścić przycisk. 
Dioda mignie trzy razy, co jest potwierdzeniem wprowadzenia kodu. Następne przyciśnięcie uruchamia już 

przekaźnik. 

Podczas całej tej operacji nie ma potrzeby wyjmowania pilota z pudełka. 

 

 

WPROWADZANIE KODU Z NOWEGO PILOTA NA PODSTAWIE STAREGO  

(bez używania przycisku odbiornika) 

1. Nacisnąć przycisk nowego pilota (przez ok. 5 s.). 

2. Nacisnąć przycisk starego pilota trzy razy po jednej sekundzie z przerwami jednosekundowymi. 

3. Nacisnąć przycisk nowego pilota raz na jedna sekundę. 

Od tej chwili kod nowego pilota jest już wprowadzony do pamięci. 
 

 

USUNIĘCIE KODU Z PAMIĘCI ODBIORNIKA 
1. Nacisnąć przycisk w odbiorniku (na ok. 3 s). Gdy dioda zgaśnie puścić przycisk. 

2. Nacisnąć przycisk pilota. Trzymać przyciśnięty do chwili, aż dioda w odbiorniku ponownie zgaśnie. 

3. Po odczekaniu ok. 1 s ponownie nacisnąć przycisk pilota. 

Kod został usunięty z pamięci. 

 

 

USUNIĘCIE WSZYSTKICH  KODÓW Z PAMIĘCI ODBIORNIKA 
1. Nacisnąć przycisk odbiornika i trzymać cały czas. Dioda zaświeci się, potem zgaśnie i zamiga 3 razy. 

Podczas trzeciego mignięcia należy przycisk puścić. 
2. Gdy dioda ponownie zaświeci się (po ok. 3 sek.) należy natychmiast nacisnąć przycisk po raz drugi (na 

krótko). Dioda mignie 5 razy, co świadczy o oczyszczeniu pamięci. 

 

 

KARTA PAMIĘCI 
Karta znajduje się w odbiorniku. 

Można wprowadzić do niej kody z 60 pilotów (wersja BM60) lub 250 pilotów (wersja BM 250 jako opcja). 

Przecięcie mostka na płytce karty (rys. 4) powoduje zablokowanie urządzenia i uniemożliwia wprowadzenie 

dalszych kodów. Jeżeli będziemy chcieli w przyszłości wprowadzić następne kody należy miejsce przecięcia 

ponownie połączyć (rys. 5) (Widok od strony połączeń lutowanych). 

 

 

PRZEŁĄCZENIE  STYKÓW  PRZEKAŹNIKÓW  Z   "NO"   NA   "NC" 
W stanie fabrycznym wyjścia przekaźników są "normalnie otwarte". W celu zmiany zestyków przekaźników na 

"normalnie zamknięte" należy przerwać połączenie pokazane na rys. 7 i zlutować punkty jak na rys. 8 (widok od 

strony połączeń lutowanych).  

 

 

 

 

Pruszków 18.10.2002  
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