
Radio-odbiornik REC101 
 
 
Zasilanie        12-24V AC / DC 
Pobór      15 mA in standby 
Output       24V-1A relay NO 
Maksymalna ilość pilotów    31 
Ilość kanałów     1 (relay channel NO) 
Typologia pracy 

 Monostabilny (1,3,5,25 sek.) 
 SLAYP (tryb przytrzymania) 
 Bistabilny 

Buzzer      Tak 
Zasięg      200m 

Zalety 

• otwarty kod zmienny REC101-V3.0. 
• pamięć maksymalna na 31 pilotów, z możliwością programowania - kombinacji kanałów, przycisków na pilocie. 

• zgodny z kodem zmiennym pilotów NICE FLOR,  mogą być również programowane piloty innych producentów (HCS301 
KEELOQ) 
. 

Dodatkowe funkcje 

• odbiornik do 200 m zasięgu 
• otwór montażowy – skuteczny i szybki montaż jednym wkrętem, nawet na trudnej powierzchni 
• odbiera sygnał potwierdzenia dla pilota NICE FLOR i  pozostałych pilotów 
• można zaprogramować maksymalnie 4 przyciski i kombinacje 4 przycisków na pilocie lub dwa przyciski i kombinację dwóch 

przycisków na pilocie (aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu) 
• słaba bateria pilota, akustycznie sygnalizowana (opcja programowalna) 
• zakodowanym pilotem, można: 

1. Akustycznie odczytać liczbę zaprogramowanych pilotów. 
2. Zdalnie skopiować lub/i zarejestrować nowy pilot. 

1. Działanie odbiornika 

Naciśnięcie zarejestrowanego przyciusku (lub dowolnie wybranego przyciusku) zarejestrowanego pilota włącza/zmienia przekaźnik              
w odbiorniku. Przekaźnik może pracować w jednym z trzech trybów: 

1. Bistabilny 
2. Monostabilny (1,3,5,25 sekundy) 
3.  "S-L-A-Y-P" (So Long As You Press - Tak długo, jak będziesz naciskał) 

1.2 Przełączanie przekaźnika w odbiorniku może być potwierdzone przez  sygnał buzzera. Korzystanie z pilota NICE FLOR może być 
sygnalizowane przez jeden sygnał buzzera i można użyć innego pilota z kodem zmiennym, może być sygnalizowane dwukrotnym sygnałem 
buzzera (program opcjonalny) 

Sygnał buzera jest zawsze aktywny podczas programowania. 

1.3 Użycie pilota ze słabą baterią może być sygnalizowane buzerem ( cztery sygnały co trzy sekundy przez jedną minutę). Korzystanie z 
pilota zdalnego sterowania z dobrym akumulatorem kończy sygnalizację. 

2. Ustawianie odbiornika 
Programowanie odbiornika odbywa się w sześciu krokach za pomocą przycisku i sygnału buzzera. 
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku buzzer zasygnalizuje raz, przytrzymując przycisk, po czterech sekundach buzzer zasygnalizuje 
dwukrotnie, po kolejnych czterech sekundach, buzzer zasygnalizuje trzy razy, po kolejnych czterech sekundach buzzer zasygnalizuje cztery 
razy, po kolejnych czterech sekundach buzzer zasygnalizuje pięć razy i wreszcie po czterech sekundach buzzer zasygnalizuje sześć razy. 
Zwolnienie przycisku:  

• po jednym sygnale buzzera, umożliwia zapisanie przycisków pilota (patrz sekcja 2.1) 
• po podwójnym sygnale buzzera, umożliwia skasowanie pilota z odbiornika pamięci (patrz sekcja 2.2) 
• po potrójnym sygnale buzzera, umożliwia ustawienie trybu pracy przekaźnika - patrz sekcja 2.3) 
• po poczwórnym sygnale buzzera, umożliwia wybranie, czy w zarejestrowanych pilotach mają być aktywne tylko zarejestrowane 

przyciski (patrz sekcja 2.4) 
• po pięciokrotnym sygnale buzzera: 

- możliwe jest sklonowanie pilota 
- piloty działają tylko na jeden kod marki, np. tylko Nice Flor 
- uruchamia wszystkie piloty (kod otwarty). (Patrz punkt 2.5) 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21143b.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21143b.pdf


• po sześciokrotnym sygnale buzzera, umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych i skasowanie całej pamięci zapisanych 
zdarzeń (patrz rozdział 2.6) 
 

2.1 Rejestrowanie zdalnych sterowników 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku, aż do jegnego sygnału buzzera, po sygnale zwolnij przycisk. Od tej chwili przez 10 sekund 
odbiornik czeka na naciśnięcie i zwolnienie przycisku na pilocie. Skuteczna rejestracja przycisku na odbiorniku potwierdzona jest jednym 
sygnałem buzera. Pojedynczy sygnał buzzera dla pilota kod marki (kod otwarty) lub podwójny sygnał buzzera dla pilota z dedykowaną 
marką kod np. (Nice Flor) udana rejestracja przedłuża czas oczekiwania przez 10 sek.  
Automatyczne wygaśnięcie rejestracji trwa 10 sekund po ostatniej rejestracji pilota jest sygnalizowane 
sześciotonową melodią. 
Można zarejestrować do 31 przycisków. 
Uwaga: Jeśli sterownik nie reaguje dźwiękiem buzzera na sprawnego pilota, oznacza to pełną pamięć 31 przycisków 
 
2.2 Usunięcie pilota z pamięci odbiornika 
Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 6 sekund przycisk na sterowniku, a następnie po usłyszeniu podwójnego sygnału dźwiękowego, zwolnij 
przycisk. Od tej chwili przez 10 sekund sterownik czeka na naciśnięcie i zwolnienie przycisku na pilocie. Naciśnięcie dowolnego przycisku 
na pilocie kasuje wszystkie przyciski pilota w odbiorniku. U skasowanie jest potwierdzone sygnałem buzzera.  
Automatyczne wyjście z funkcji kasowania nastąpi 10 sekund po wyrejestrowanie ostatniego pilota i jest sygnalizowane melodią sześciu 
tonów. 
 
2.3 Zmiana trybów przekaźnika 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku (około 10 sekund), a następnie po usłyszeniu sygnału potrójnego buzzera zwolnij przycisk. 
Następnie odbiornik generuje 6 sygnałów buzzera. Naciśnięcie przycisku sterownika po usłyszeniu: 
 

1. pierwszy sygnał buzzera - aktywuje tryb bistabilny 
2. drugi sygnał buzzera - aktywuje "SLAYP" (tak długo, jak będziesz naciskał) 
3. trzeci sygnał buzzera - aktywuje tryb monostabilny 1 sekundę 
4. czwarty sygnał buzzera  - aktywuje tryb monostabilny na 3 sekundy 
5. piąty sygnał buzzera - aktywuje tryb monostabilny 5 sekund 
6. szósty sygnał buzzera - aktywuje tryb monostabilny 25 sekund 

                Naciśnięciu przycisku towarzyszy sześciotonowa melodia. 
 
2.4 Zmiana trybu buzzera 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku (około 14 sekund), a następnie po usłyszeniu sygnału czterech buzzerów zwolnij przycisk. 
Następnie odbiornik generuje 4 sygnały buzzera, naciskając przycisk po usłyszeniu: 

1. pierwszy sygnał buzzera - buzzera wyłączony 
2. drugi sygnał buzzera – buzzer potwierdza działanie przekaźnika 
3. trzeci sygnał buzzera – buzzer potwierdza słabą baterię pilota 
4. czwarty sygnał buzzera - buzzer potwierdza działanie przekaźnika isłabą baterię pilota. 

Naciśnięciu przycisku towarzyszy sześciotonowa melodia. 

 
2.5 Zarządzanie klonowaniem i zdalne operacje 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku (około 18 sekund), a następnie po usłyszeniu sygnału pięciu buzzerów, zwolnij przycisk. 
Następnie odbiornik generuje 4 sygnały buzzera, naciskając przycisk po usłyszeniu: 

1. pierwszy sygnał buzzera - można zdalnie sklonować / dodać nowy pilot za pomocą już istniejącego 
2. zarejestrowanego pilota drugi sygnał buzzera - nie można zdalnie sklonować / dodać pilota 
3. trzeci sygnał buzzera – sygnalizuje działanie tylko określonej marki (np. Nice Flor) 
4. czwarty sygnał buzzera - tryb Open Code (obsługuje wszystkie marki) 

Naciśnięciu przycisku towarzyszy sześciotonowa melodia. 

2.6 Usuwanie pamięci odbiornika i przywracanie ustawień fabrycznych 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku (około 22 sekund), a następnie po usłyszeniu sygnału sześciu buzzerów., zwolnij przycisk. 
Pamięć jest pusta. Odbiornik pracuje w trybie monostabilnym 1 sekundę. Buzzer potwierdza działanie pilota i słabą baterię. Tryb Otwarty 
kod jest włączony. Możesz zdalnie sklonować pilot. 

3. Pilot zdalnego klonowania 

Przyciski na klonowanym pilocie zdalnego sterowania pracują w taki sam sposób, jak pilota zdalnego sterowania. Zaleca się skopiowanie 
tego samego modelu pilota.  

Klonowanie w pobliżu odbiornika odbywa się w następujący sposób: 

• przez co najmniej pięć sekund nacisnąć dowolny przycisk na nowym pilocie, aż usłyszysz dwa sygnały buzzera. 
• W ciągu trzech sekund należy nacisnąć przycisk pilota trzy razy w regularnych odstępach czasu, a następnie odbiornik włącza się 

przez 3 sekundy dzwiękiem buzzera 
• Ponownie nacisnąć  dowolny przycisk na nowym pilocie. 

Procedura klonowania jest analogiczna do systemów Nice Smilo. 


	 zgodny z kodem zmiennym pilotów NICE FLOR,  mogą być również programowane piloty innych producentów (HCS301 KEELOQ)

