MATCH
A TERMÉK LEÍRÁSA ÉS RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA
Ez az adó a V2 MATCH sorozat tagja. A távvezérlőt kapu- és ajtónyitás
automatizált vezérléséhez fejlesztették ki: bármilyen más
használata tilos!

Jellemzők:
• Ideális a 433,92 MHz –en sugárzó adók fix kódjainak
másolására.
• Minden gomb függetlenül működik, így egy MATCH adón négy
különböző adó kódja tárolható.
• Minden gomb már konfigurálva van egy 20 bites ROYAL típuskódra,
ezért a MATCH azonnal használható, mint az eredeti távvezérlők.
• Lehetőség van az átviteli kód - 53200 12 bit - konfigurálására

EGY MÁSIK TÁVIRÁNYÍTÓ KÓDJÁNAK MEGTANULÁSA
1. ábra

1. Nyomjon meg egyszerre 2 gombot a MATCH távvezérlőn 3
másodpercig: az egyik a két gombból a programozásra kiválasztott gomb legyen (például T1), a másik
lehet bármelyik, a három gombból (pl. T2).
2. 3 másodperc elteltével a LED folyamatosan fog világítani.
3. Engedje el először a T2 gombot és utána 1 másodperc múlva a T1 gombot is: ezután T1 gomb
aktiválódik 10 másodpercre a programozáshoz.
4. Váltogassa az adó mellett a MATCH adót, ahogy az 1. ábrán látható
5. A forrás távvezérlőt helyezze minél közelebb a MATCH-hoz, lehetőleg érjenek egymáshoz és ezután
nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a forrás adón. A MATCH LED-je villogni kezd, amíg eltárolja
a kódot, és utána kikapcsol, ha programozásnak vége.

Megjegyzés: Ha a programozás nem volt sikeres, a MATCH LED-je gyorsan felvillan kétszer 5
alkalommal

53200 KÓD BEÁLLÍTÁSA (12 bit)
VIGYÁZAT: Ezen eljárás után a korábban elmentett kódok (mind a 4 kód) törölve lesznek, és a 4 új
véletlenszerű 53200 kód lesz beállítva a távvezérlőbe.
1. Nyomja meg mindkét gombot T3 és T4 az adón egyszerre:
- 3 másodperc után a LED folyamatosan világít, és a gombot tartsa nyomva
- utána egy másik 3 másodperc múlva a LED elkezd villogni
2. Engedje el a gombokat
3. Nyomja meg a T1 gombot 3-szor: a LED bekapcsol 2 mp-re
4. Konfigurálás: A felprogramozott távvezérlőt lehet használni.
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ROYAL KÓD KONFIGURÁLÁSA (20 bit)
VIGYÁZAT: Ezen eljárás után a korábban elmentett kódok (mind a 4 kód) törölve lesznek, és a 4
véletlenszerű ROYAL kód lesz beállítva.
1. Nyomja meg mindkét T1 és T2 gombokat az adón egyidejűleg:
- 3 másodperc után a LED folyamatosan világít, tartsa a gombokat lenyomva
- utána egy másik 3 másodperc múlva a LED elkezd villogni
2. Engedje el a gombokat
3. Nyomja meg a T1 gombot 3-szor: a LED bekapcsol 2 mp-re
4. Konfigurálás: A felprogramozott távvezérlőt lehet használni.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

2. ábra

Tápellátás: lítium elem 3V (CR2032)
Frekvencia: 433,92 MHz (± 65 kHz)
Max. áramfelvétel: 8 mA
Hatótávolság nyílt terepen: 300 m
Üzemi hőmérséklet: -10 ÷ 60 ° C
AZ ELEM CSERÉJE (2. ábra)
Cserélje ki az elemet, ha a LED fényereje túlságosan gyenge.
1. Csavarja ki a csavart a távirányító hátoldalán
2. Fordítsa meg és emelje fel a műanyag előlapot a fémkereten
található fogantyúval
3. Vegye ki a fém keretet
4. Vegye ki a nyomtatott áramkört és cserélje ki az elemet
5. Helyezze vissza a nyomtatott áramkört a pozicionáló csapokra
6. Helyezze vissza a keretet és az elülső panelt a helyére, majd
csavarja vissza a csavart a hátoldalba.

Figyelmeztetés:
Az elemek káros anyagokat tartalmaznak, ezért azokat a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően
kell megsemmisíteni. A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően (V2 javasolja, hogy használja a helyi
ártalmatlanítási rendszert). A távvezérlő tartalmaz szennyező elemeket is, ezért ugyanezt az eljárást kell
alkalmazni a megsemmisítéséhez. Amennyiben az elemekből elektrolit folyik ki, kérjük, cserélje ki őket
azonnal elkerülve mindenféle érintkezést az anyaggal.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
V2 SPA kijelenti, hogy a MATCH termékek megfelelnek a következő előírásoknak:
99/05 / CEE, ROHS2 2011/65 / CE
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