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SMXI

Rollingkódos rádióvevő programozása

A vevő 4 csatornás de csak az, Nice A400 vezérléssel csak az első 2 csatorna
használható.
1, Memória törlése:
Nyomjuk meg a rádióvevőn lévő ovális gombot és tartsuk nyomva , míg a led elkezd
világítani majd elalszik majd hármat villan , a harmadik villanás közben engedjük el a
vevő gombját , ezután a led gyorsan fog villogni , azután ötöt fog villogni ezzel jelezve ,
hogy a memória kitörlődött.
2, Távadók beprogramozása 1-4 csatornára
1.Nyomjuk meg a vevőn lévő ovális gombot és tartsuk nyomva míg a led világítani kezd ,
utána engedjük el a gombot /kb 4 mp/, 2. azután nyomjuk meg a távirányító gombját
és tartsuk nyomva amíg a led háromszor felvillan , utána engedjük el a távirányító
gombját, a kódot regisztráltuk , utána led 15 másodpercig fog világítani, majd elalszik,
ezzel jelezve , hogy a programozás befejeződött. Több távirányító esetén sorba lehet
ismételni a 2. ponttól az adók programozását. Ez esetben a motor működése a
következő:
- 1 csatorna: mindkét szárny, vagy teljes nyitás
- 2 csatorna 1 szárny vagy részleges nyitás
- 3 csatorna csak nyitás
- 4 csatorna csak zárás
SMES SMR 2 – 4 panel, és egyéni kódolás esetén a 3. pontban leírtak szerint
programozzunk
3, Távadók beprogramozása bármely csatornára
1.Nyomjuk meg a vevőn lévő ovális gombot 1 másodpercig, míg a LED villogni
kezd , utána engedjük el a gombot , 2. azután nyomjuk meg a távirányító
valamelyik gombját /amit tanítani szeretnénk/, és tartsuk nyomva amíg a LED
háromszor felvillan , utána engedjük el a távirányító gombját , kódot
regisztráltuk , utána LED pár másodpercig fog világítani ezzel jelezve , hogy a
programozás befejeződött. Több távirányító esetén sorba lehet ismételni a 2.
ponttól az adók programozását.
1 csatorna programozás – nyomjuk meg egyszer a vevő gombját, apró 1
visszavillogás, (teljes nyitás – kétszárnyú nyitás)
2 csatorna programozás – nyomjuk meg kétszer a vevő gombját, apró 2
visszavillogás, (részleges nyitás – egyszárnyú nyitás)
3 csatorna programozás – nyomjuk meg háromszor a vevő gombját, apró 3
visszavillogás, (csak nyitás)
4 csatorna programozás – nyomjuk meg négyszerszer a vevő gombját, apró 4
visszavillogás, (csak zárás)
Az adók bármely gombja tanítható egymástól függetlenül, akár több vevőre is. Figyeljünk
a szakszerű szerelésre, és védjük környezetünket!
WM009C és ONe9 adó esetében célszerű a 3. pontban leírtak szerint programozni.
Használható Nice típusok:
WM Way, Rflo, Opera, RVery

A KÉSZÜLÉKET SZAKEMBERREL KELL BESZERELTETNI !!! A motor felszerelésénél
figyelembe kell venni a szakszerű felszerelést, ellenkező esetben hibás működést
eredményez, garancia érvényét veszti!

