GALAXY KE távműködtető modul
Használati utasítás
A két gombos távirányító alapfunkciói:
1. gomb: Zárás/nyitás – az 1. gomb egyszeri megnyomása
2. gomb: Kocsi keresés/csomagtartó nyitás – a 2. gomb nyomása két másodpercig
1. AKTÍV ZÁRÁS:
A rendszer zárásához nyomjuk meg a távirányító 1. gombját:
A sziréna egyet csippan, az index egyet villan, a központi zár 0,8 mp-es idővel zár (ezt az időt
be lehet állítani), a relé kikapcsol
2. AKTÍV NYITÁS:
A rendszer nyitásához bekapcsolt helyzetben nyomjuk meg a távirányító 1. gombját:
A sziréna kettőt csippan, az index kettőt villan, a központi zár 0,8 mp után kinyit (az időt be
lehet állítani), a relé bekapcsol
3. CSOMAGTARTÓ KIOLDÓ:
Nyomja a 2. gombot két másodpercig:
a. csomagtartó nyitó működik 1 másodpercig (300 mA negatív jelzés)
b. indexek tizet villognak
4. KOCSI KERESŐ FUNKCIÓ:
A 2. gomb rövid nyomása, az indexek tizet villognak.
Választható funkció:
Választható funkció programozási módja:
a. A rendszer kioldása után azonnal fordítsa a gyújtáskulcsot ACC pozícióba és hagyja úgy.
b. Aztán nyomja meg az 1. gombot a távirányítón 9-szer és állítsa be a választott funkciót.
c. Fordítsa el a gyújtáskulcsot ACC pozícióból OFF-ra és a választás után az index villanása
jelzi, hogy a funkció be vagy ki van-e kapcsolva.
Nyomások száma

Választható funkció
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Kp.zár vez. idő 0,8 mp/5 mp

Indexek jelzése
0,8 mp-1 villanás
5 mp – 2 villanás

Gyárilag állítva
0,8 mp

Új távirányító a rendszerhez való programozása: (maximum 3 db új távirányítót lehet
minden egyes modulnak megtanítani). Az alábbiak szerint megy a tanítás:
a. Kioldott üzemmódban nyissa ki és csukja be az ajtót (ne felejtse el, hogy az ajtó
jelzőkábele be legyen kötve)
b. A rendszer kioldása utáni 30 mp-en belül fordítsa el 5-ször a gyújtáskulcsot OFF pozícióból
ACC pozícióba és maradjon OFF pozícióba, aztán várjon 5 mp-et. Ha nincs hiba a
beállításnál, akkor 5 mp után az index hármat villan és ez mutatja, hogy a rendszer belépett
a kódtanuló üzemmódba ( ha nem sikerült, akkor nyissa ki az ajtót, csukja be újra és
ismételje meg az a, b pontot).
c. Aztán nyomja meg az új távirányító 1. gombját és kód tanulásához, a sziréna egyet szól, ha
a kódtanulás befejeződött. Nyomja meg a második és a harmadik távirányító 1. gombját
ugyancsak a kód megtanulásához. Összesen három új távirányítót lehet megtanítani.
d. Ha a kódot több mint három távirányítónak akarja megtanítani vagy 20 mp-en belül nem
nyomja meg új távirányító gombját, akkor az üzemmód automatikusan kikapcsol és a
rendszer visszamegy a kioldott üzemmódba.
Eredeti állapot megtartása:
Ha az áram megszakad és újra áram alá kerül a készülék, akkor a rendszer visszaáll az előző
állapotba (zárt vagy nyitott üzemmód).

