3 KANALŲ RADIO IMTUVO INSTRUKCIJA UR01

❗Prieš montuojant imtuvą, patvirtinkite reikiamą išplėtimo įrenginio sąsajos būseną („Normaliai atidarytas NO“ arba
„Normaliai uždarytas NC“). Jei ji neatitinka imtuvo sąsajos būsenos, pritaikykite imtuvo sąsajos būseną prie išplėtimo
įrenginio ir montuokite, kai sąsajos būklė bus suderinta. Jei sąsajos būsena nėra patvirtinta, dėl sąsajos būsenos neatitikimo
montuojant gali būti sugadintas imtuvas arba reikalinga išplėtimo įranga.

Specifikacija:
Darbinė įtampa

AC 8-16V 50-60HZ /DC 12-24V

Darbinė srovė

≤50mA

Darbinis dažnis

433.92MHz

Sąsajos būklė

Numatytas Normaliai atidarytas NO („Normaliai atidarytas
NO" arba „Normaliai uždarytas NC" gali būti perjungti)

Kodų saugojimo talpa

500 skirtingų kodų

Su kodu suderinamas formatas

Kintamo kodo（HCS300/HCS301 duomenų formatas）

Kanalai

3

Svarbi pastaba:
Sistema įsimena 500 nuotolinio valdymo pultų. Esant pilnai saugyklai, 5 kartus sumirksės
pagalbinė lemputė (mirksės sulig 501 kodu)

Prijungimo instrukcija：
Pavyzdžiui: PB ir GND, kurie priklauso CH1, turi būti prijungti prie išorinio įrenginio PB ir
GND (taip pat, kaip ir CH2, CH3) 2 maitinimo taškai turi būti prijungti prie išorinių įrenginių
24V ir GND.
NC1 ir NO1 jungiklis, esantis ant PCB, reiškia Normaliai atidarytas ir Normaliai uždarytas pirmam
kanalui (taip pat, kaip 2 kanalas ir 3 kanalas).
Pagrindinis
mygtukas

Pagalbinė
lemputė

CH1 CH2 CH3 Maitinimas

NO ir NC
jungiklis

Kodavimo instrukcija:
1. Pagrindinį mygtuką spauskite kol įsijungs pagalbinės lemputės. (CH1 nuspauskite 1 kartą,
CH2 nuspauskite 2 kartus, CH3 nuspauskite 3 kartus).
2. Paspauskite pagrindinį mygtuką iš eilės (3-5 kartus), kol pradės mirksėti indikatoriaus lemputė
ir sumirksės 3-5 kartus. Tai reiškia, kad baigėte koduoti pasirinktą kanalą.
(pirma pagalbinė lemputė, skirta CH1 kanalui, antra pagalbinė lemputė skirta CH2 kanalui, trečia
lemputė skirta CH3 kanalui)
Papildomai: Jei darbo nepradėsite per 8 sekundes po pagrindinio mygtuko paspaudimo, imtuvas
nepriims kodo.

Kodų ištrynimo instrukcija:
Spauskite pagrindinį mygtuką (apie 8 sekundes) kol visos pagalbinės lemputės pradės mirksėti.
Tada atleiskite pagrindinį mygtuką. Šviesai nustojus mirksėti reikš, kad visi kodai buvo ištrinti.

