PILOT UNIWERSALNY 240-930 MHz
MODEL: AG197D

Nazewnictwo przycisków pilota
2. Sprawdzenie modelu wcześniej zakodowanego pilota

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
4-kanałowy pilot uniwersalny, z kodem stałym o częstotliwości 433,92 MHz i zmiennym w
zakresie częstotliwości od 280 MHz do 930 MHz.
UWAGA: Pilot uniwersalny przeznaczony jest do bram, sterowników, alarmów,
włączników świateł, sterowników rolet, ogrzewania i klimatyzacji. Współpracuje
jedynie z centralami, do których dedykowane są piloty, znajdujące się na liście w
punkcie 3.
Cechy produktu:
• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
• Elegancka wytrzymała czarna obudowa z szarymi wstawkami.
• 4 wbudowane przyciski oraz dioda sygnalizacyjna.
• Otwór na smycz.
Specyfikacja:
• Zakresy częstotliwości: 240 - 930 MHz (zmienna) oraz 433,92 MHz (stała)
• Zasilanie: bateria A27/12V (w komplecie)
• Prąd pracy: 10mA
• Zasięg: do 100m (otwarta przestrzeń)
• Obsługiwane modulacje: FSK, GFSK, OOK
• Wymiary: 62 mm x 38 mm x 12 mm

1. Naciśnij przyciski 1 oraz 2 równocześnie i je puść, następnie przytrzymując przycisk 1
wciśnij przycisk 2 trzy razy. Puść oba przyciski.
2. Dioda zacznie migać na czerwono w sposób oznaczający model pilota z listy (patrz
schemat na końcu instrukcji).
3. Przykładowo, jeżeli zakodowany został pilot z oznaczeniem 1412, dioda LED zacznie
szybko migać w odstępach czasu (1 raz, 4 razy, 1 raz oraz 2 razy).
Jeżeli po sprawdzeniu modelu zakodowanego pilota dioda LED świeci się na zielono,
możesz zakodować nowy typ pilota (patrz niżej).
3. Kodowanie pilota
1. Naciśnij przyciski 1 oraz 2 równocześnie i puść przycisk 2, następnie przytrzymując
przycisk 1 wciskaj przycisk 2 co najmniej 4 razy. Dioda LED zacznie się świecić na
zielono.
2. Następnie wciskaj przyciski w odpowiedniej kolejności (np. w przypadku kodowania
pilota oznaczonego numerem 1412 wciśnij kolejno przyciski o nr 1-4-1-2.).
3. Jeżeli operacja została przeprowadzona prawidłowo dioda LED mrugnie 3 razy.
Jeżeli po procesie kodowania dioda mrugnie 5 razy na zielono albo nie wprowadzono
pełnej sekwencji kodu w przeciągu 10 sekund – powtórz cały proces od początku.
Jeżeli kodowany pilot nie znajduje się na liście poniżej, dioda mrugnie 5 razy na zielono,
oznaczając nieudane kodowanie. Pilot zostanie automatycznie przywrócony do
poprzednich ustawień.
UWAGA: Po odpowiednim kodowaniu pilota wymagane jest dodanie go do centrali
danego urządzenia (np. bramy). Wykonuje się to zgodnie z instrukcją dodawania
nowych pilotów do centrali danego producenta.

3. Lista kompatybilnych modeli pilotów:
Lista kompatybilnych modeli pilotów znajduje się również na papierowej instrukcji
obsługi w opakowaniu pilota AG197D.
Oznaczenie typu sygnału:
ROLLING CODE – sygnał zmienny
FIXED CODE – sygnał stały
LEARNING CODE – sygnał w pilocie typu HS1527

