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Wally1, 2, 3, 4 Wally Plus
Beüzemelési kézikönyv

Technikai adatok:
Névleges frekvencia:
433,92Mhz
Tápfeszültség: 12/24V
Relé kontaktus:
30Vdc/1A
o
Működési hőmérséklet: -20…+60
C
Készenléti áramfelvétel:
17mA
Érzékenység: -103dB
Jel/zaj viszony:
17dB @ 100dB/m m=100%
Méretek: 132x26x74
Tömeg: 105g
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- Az önműködő móddal lehetővé teszi az összesen 240 (Wally
1, 2, 4) és 1008 (Wally Plus) adó tárolását.
- Időzített, Impulzusos, Kétállapotú (Bistabil) működés
- Ugrókódos/fixkódos működés
- Memória túlcsordulásának jelzése
- PROG2 csatlakoztatási lehetőség
- Bekapcsolható Passe-Partout opció, összes távirányító
kezelése PPS távirányítóval
- WINPPCL programon kezelhetők különböző eszközök.
Figyelem!
Minden csatlakoztatás, bekötés tápfeszültség mentesen
történjen!
Kiválasztott csatorna
1. 1
2. 2
3.
4.

N megnyomás SW1-en
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Nyomja meg a táblázat alapján annyiszor a vevőn található SW1 gombot,
Annyiszor, amíg el nem éri a kívánt csatornaszámot. A csatornához
tartozó LED kigyullad.
5mp-en belül nyomja meg az adó azt a gombját, melyről működtetni
szeretné az eszközt.
A vevő LED-je kialszik majd újra kigyullad, a vevő 5mp-ig várakozik a
következő adó vételére. A villogás megszűnésével a vevő kész a
használatra.
Alaphelyzetben a kimenetek impulzusos funkcióban vannak.

Időzített mód beprogramozása:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevő SW1 gombját, A vevő jelzi az 1-es
csatornát, majd kialszik és másodpercenként elkezd villogni.
A másodpercek megfelelnek a táblázat szerinti időknek.
Ha eléri a kívánt felvillanást, nyomja meg újra az SW1 gombot a vevőn.
A led égve marad, 5mp-en belül nyomja meg a távirányító azt a gombját
amellyel működtetni kívánja az eszközt.
A vevő vár még 5mp-et a következő adóra, majd kilép a programozásból.
A 2-es,3-as és 4-es csatornák tanításánál először állítsa be a csatorna
számot az SW1 gomb többszöri lenyomásával, majd ez után nyomja és
tartsa lenyomva a gombot.
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villanás idő villanás idő villanás idő
1 1mp 12 12mp 23 4perc
2 2mp 13 13mp 24 4,5perc
3 3mp 14 14mp 25 5perc
4 4mp 15 15mp 26 5,5perc
5 5mp 16 30mp 27 6perc
6 6mp 17

1perc

28

6,5perc

2perc

30

7,5perc

7 7mp 18 1,5perc 29 7perc
8 8mp 19

9 9mp 20 2,5perc 31 Bistabil
10

10mp

21

3perc

11

11mp

22

3,5perc

Bistabil funkció beállítása:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevő SW1 gombját, A vevő jelzi az 1-es
csatornát, majd kialszik és másodpercenként elkezd villogni.
A 30. másodperc után az időzített funkció véget és a led égve marad.
5mp-en belül nyomja meg a távirányító azt a gombját amellyel
működtetni kívánja az eszközt.
A vevő vár még 5mp-et a következő adóra, majd kilép a programozásból.
A 2-es,3-as és 4-es csatornák tanításánál először állítsa be a csatorna
számot az SW1 gomb többszöri lenyomásával, majd ez után nyomja és
tartsa lenyomva a gombot.
Távtanítás:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a már működő adó 1-es és 2-es, vagy 1es és 3-as gombját egyszerre 5mp-re.
Nyomja meg a tanítandó adó gombját
Majd 5mp-en belül nyomja meg az adó következő gombját.
A tanításból való kilépéshez várjon 5mp-et.
Ezzel a módszerrel feltanított adó gombjainak kiosztása megegyezik az
előző adó gombjainak kiosztásával.
Teljes törlés:
Kapcsolja le a tápfeszültséget a vevőről
Nyomja meg és tartsa lenyomva kikapcsolt állapotban az SW1-es gombot
a vevőn.
Kapcsolja vissza a tápfeszültséget, és mikor a led kigyullad, engedje el a
gombot.
Ugrókódos üzemmód:
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A fokozottabb védelem érdekében a dip2-es kapcsolót helyezze ON
helyzetbe. Ekkor egy bonyolult algoritmus szerint változik a kódsorozat
átvitele, a kód lemásolhatatlan lesz.
A WINPPCL programmal történő átállítás esetén a kapcsoló hatástalanná
válik, mindkét helyzetben ugrókódos vételt biztosít.
Egyéb funkciók:
Helyettesítő távadó kódolás WINPPCL programmal:
Egy elveszett távirányító kitiltása:
Az ugrókód szinkronizálásához a helyettesítő távkapcsoló mindkét
gombját kétszer kell megnyomni. A cserét háromszor lehet elvégezni, ha a
funkcióra szükség lenne, a távkapcsolót törölni kell.
Vevő védelem, program lezárás:
A vevőt csak a WINPPCL programmal lehet lezárni, ekkor a vevőn
található SW1 nem kap funkciót, működtetése hatástalan.
Figyelem!
Ha 24V-os tápfeszültséget használ, soha ne működtessen egyszerre két
relé kimenetet.
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