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4.2.1) Tryb I 

W tym trybie polecenie przypisane przyciskom nadajnika jest stałe: przycisk 1 (lub ▲)
steruje nawijaniem, przycisk 2 (lub ■) zatrzymuje silnik, przycisk 3 (lub ▼) steruje
odwijaniem, ewentualny przycisk 4 zatrzymuje.
Wykonuje się jedną fazę zapisywania dla każdego nadajnika, podczas tej fazy nie jest
istotne, który przycisk został wciśnięty; zostaje zajęte tylko jedno miejsce w pamięci.

Aby wczytać lub wykasować nadajniki w Trybie I patrz rozdział 3 “Programowanie”.

Przykład wczytywania w Trybie I
Przycisk 1 lub ▲ NAWIJANIE
Przycisk 2 lub ■ STOP
Przycisk 3 lub▼ ODWIJANIE
Przycisk 4 STOP

Przykład 1 wczytywania w Trybie II
Przycisk 1 NAWIJANIE      na TT1N nr1
Przycisk 2 ODWIJANIE     na TT1N nr1
Przycisk 3 NAWIJANIE      na TT1N nr2
Przycisk 4 ODWIJANIE    sna TT1N nr2

4.2.2) Tryb II

Ten tryb pozwala na przypisanie każdemu przyciskowi nadajnika jednego z następujących poleceń: 1 “krok po kroku” (nawijanie-stop-odwijanie-
stop...), 2 “nawijanie”, 3 “odwijanie”, 4 “stop”.
Jeśli chcemy przypisać innemu przyciskowi tego samego nadajnika inne polecenie to niezbędne jest nowa faza zapisywania.
Podczas tej fazy ważnym jest wybór przycisku, który należy przycisnąć. W pamięci centrali każdy wczytany przycisk zajmie jedno miejsce.

• Nie można wykonać programowania czasu pracy z nadajnikiem wczytanym w Trybie II.
• Jeśli któryś nadajnik jest zaprogramowany w Trybie II nie może być użyty w trybie “multi-grupy”

Kiedy pamięć nie zawiera jeszcze kodu żadnego nadajnika można przystąpić do zapisywania w Trybie II według następującej procedury:

Kiedy jeden lub więcej nadajników jest już wczytanych, to istnieje możliwość zapisywania innych w Trybie II, według następującej procedury:

Przykład 1 wczytywania w Trybie II
Przycisk 1 KROK PO KROKU na TT1N nr1
Przycisk 2 KROK PO KROKU na TT1N nr2
Przycisk 3 NAWIJANIE   su TT1N nĄ3
Przycisk 4 ODWIJANIE  su TT1N n°3

1. Zaraz po zasileniu centralki usłyszymy 2 długie “bip” (biiip).

2. W ciągu 5 sekund wcisnąć przycisk nadajnika, który chcemy wczytać i trzymać go aż do
zakończenia 3 „bip”, powiadamiającego o wykonaniu zapisywania a następnie go zwolnić. 5s

3. W ciągu 3 sekund rozpocząć wciskanie tego samego przycisku nadajnika; ilość naciśnięć ma
odpowiadać żądanemu poleceniu: 1 = “krok po kroku” 2 = “nawijanie” 3 = “odwijanie” 4 = “stop” 1-4 3s

4. Po ok. 3 sek. usğyszymy iloŜĺ "bip" odpowiadajŃcŃ numerowi wybranego polecenia                                               1-4 3s

5. W ciągu 2 sekund wcisnąć ponownie ten sam przycisk, aby zatwierdzić programowanie i
zwolnić go po usłyszeniu pierwszego z 3 „bip”. 2s

Uwaga: Jeśli wczytywanie zostało wykonane w sposób prawidłowy, to na koniec usłyszymy 3 długie „bip”. Kiedy pamięć jest zapełniona (30
nadajników), to 6 “bip” wskaże, że nadajnik nie może być wczytany.

Tabela “A7” Wczytywanie pierwszego nadajnika w Trybie II Przykład

1. Trzymać wciśnięty przycisk nowego nadajnika, który chcemy wczytać aż do usłyszenia jednego
“bip” (po około 5 sekundach), następnie przycisk zwolnić. Nuovo 5s

2. W ciągu 5 sekund wcisnąć i trzymać wciśnięty przez około 5 sekund przycisk nadajnika już
wczytanego (starego), aż do usłyszenia 2 szybkich „bip”, następnie przycisk zwolnić. Starego 5s

3. W ciągu 5 sekund nacisnąć ponownie ten sam przycisk nadajnika (starego) ilość razy 
odpowiadającą żądanemu poleceniu: 1 = “krok po kroku” 2 = “nawijanie” 3 = “odwijanie” 4 = “stop” Starego 1-4 5s

4. Po około 3 sekundach usłyszymy liczbę “bip” odpowiadającą wybranemu
uprzednio poleceniu. 1-4 3s

5. W ciągu 2 sekund wcisnąć ponownie przycisk nowego, wczytywanego nadajnika aby
zatwierdzić programowanie i zwolnić go po usłyszeniu pierwszego z 3 „bip”. Nuovo 2s

Uwaga: Jeśli wczytywanie zostało wykonane w sposób prawidłowy, to na koniec usłyszymy 3 długie „bip”. Kiedy pamięć jest zapełniona (30
nadajników), to 6 “bip” wskaże, że nadajnik nie może być wczytany.

Tabela “A8” Wczytywanie innych nadajników w Trybie II. Przykład
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