
Odbiornik

Programowanie

Kasowanie pamiêci sterownika.

Nauka kodu pilota

Nauka pilota dla kana³u CH1

Nauka pilota dla kana³u CH1 i CH2

radiowy dwukana³owy na czêstotliwoœæ 433,92MHz o zasiêgu od 50m do 150m,

zapamiêtuj¹cy maksymalnie 18 pilotów do monta¿u w sterownikach firmy BFT, gdzie jest wykorzystywane

radio ze z³¹czem 10 punktowym typu MX-5145-10AH.

odbywa siê za pomoc¹ przycisku "UCZ" i diody LED umieszczonej na p³ytce odbiornika:

1. Przyciœnij klawisz "UCZ" i trzymaj a¿ dioda zaœwieci siê, nastêpnie

zgaœnie, a nastêpnie zacznie migaæ informuj¹c o skasowaniu pamiêci, procedura ta trwa oko³o 8s.

Wszystkie kody pilotów zapisane w pamiêci sterownika zosta³y wykasowane. Procedurê ta zalecamy

wykonaæ w pierwszej kolejnoœci zaraz po instalacji, a przedprogramowaniem pilotów.

2. . Odbiornik jest dwukana³owy z wymogiem nauki ka¿dego pilota osobno, odbiornik

pamiêta 18 pilotów:

- przyciœnij klawisz "UCZ" (na oko³o 1s.), a¿ dioda LED zapali siê. Teraz

masz oko³o 10 sekund na przyciœniêcie wybranego przycisku w pilocie, gdy dioda LED zapali siê trzykrotnie

to nauka jest zakoñczona poprawnie, gdy LED mignie tylko raz to oznacza ¿e pamiêæ jest pe³na (wpisano

ju¿ 18 pilotów) lub zasta³ przekroczony limit czasu na nauk¹ 10s., a nastêpnie sterownik powraca do

normalnej pracy.

- przyciœnij klawisz "UCZ" i trzymaj, a¿ dioda LED zaœwieci siê,

nastêpnie zgaœnie. Teraz masz oko³o 10 sekund na przyciœniêcie wybranego przycisku w pilocie, gdy

dioda LED zapali siê trzykrotnie to nauka jest zakoñczona poprawnie, a gdy LED mignie tylko raz to oznacza

¿e pamiêæ jest pe³na (wpisano ju¿ 18 pilotów) lub zasta³ przekroczony limit czasu na nauk¹ 10s.,

a nastêpnie sterownik powraca do normalnej pracy. W ten sposób wpisany pilot obs³uguje oba wyjœcia,

przyciski w pilocie s¹ przypisane wyjœciom nastêpuj¹co P1-CH1 i P2-CH2 lub P3-CH1 i P4-CH2.
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