PILOT SAMOKOPIUJĄCY

5. Specyfikacja

MODEL: AG197
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Uniwersalny 4-kanałowy pilot samokopiujący z kodem stałym 433,92 MHz. Pilot ten jest
idealnym rozwiązaniem dla osób które mają jeden działający pilot i chcą dorobić sobie
drugi zapasowy.
Nazewnictwo przycisków pilota w instrukcji:
•

przycisk A – duży lewy przycisk na pilocie

•

przycisk B – duży prawy przycisk na pilocie

•

przycisk C – mały lewy przycisk na pilocie

•

przycisk D – mały prawy przycisk na pilocie

2. Kasowanie pamięci pilota
1. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przycisk A i B aż dioda zamiga szybko a
następnie zacznie migać jednostajnie.
2. Pamięć pilota została skasowana jeżeli po naciśnięciu jakiegokolwiek
przycisku dioda NIE pali się ciągłym światłem a jedynie błyśnie i zgaśnie.
3. Kopiowanie sygnału
1. Aby rozpocząć kopiowanie należy wcześniej skasować z pilota zapisane
wcześniej kody przycisków (patrz: "Kasowanie pamięci pilota").
2. Naciśnij na obu pilotach przycisk, który chcesz skopiować i przystawiaj piloty z
różnych stron aż sygnał zostanie skopiowany (na wprost, z boku obudowy, od
dołu obudowy). Jeżeli przycisk został poprawnie skopiowany dioda będzie ciągle
dawała sygnał ciągły i nie będzie gasła.
3. Czynność należy powtórzyć z kolejnymi przyciskami pilotów.
Należy pamiętać że oba piloty muszą być bardzo blisko siebie i muszą mieć
sprawne baterie.
4. Przywracanie pamięci
1. Po skasowaniu pamięci pilota można ją przywrócić wciskając i przytrzymując
przycisk C oraz D jednocześnie.
2. Pamięć zostanie poprawnie przywrócona jeżeli dioda zacznie szybko migać.

Napięcie: DC12V
Prąd pracy: 10mA
Bateria A27/12V
Częstotliwość: 433.92 MHz
Funkcja kopiowania kodu
Funkcja kasowania kodu
Funkcja odzyskiwania kodu
4 kanały do zaprogramowania
Wytrzymała, metalowa obudowa
Wymiary: 55 mm x 29 mm x 14 mm

5. Uwagi i środki ostrożności
•
•
•

Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

