
IMTUVO JJ-JS-092-B2GD
INSTRUKCIJA

I. Saugos nurodymai
1. Saugumo sumetimais prieš pradėdami eksploatuoti imtuvą atidžiai perskaitykite

instrukcijas. Įsitikinęs, kad maitinimas yra išjungtas prieš prijungiant.
2. Prieš pradėdami dirbti, išvalykite atmintį (Pvz.: VISŲ išmoktų/įsimintų siųstuvų

trynimas).
3. Nesimokykite naudotis nuotolinio valdymo pultu, kai variklis veikia, kad išvengti

netinkamo veikimo.
4. Priimamą signalą gali trikdyti kiti ryšio įrenginiai, pvz. belaidžio valdymo sistema su tuo

pačiu dažnių diapazonu. Didelės rizikos koeficiento įrangą/sistemą valdyti draudžiama
(pvz., kranai).

5. Naudojimas turi būti tik rankinio nuotolinio valdymo ir belaidžio valdymo
įrangai/sistemai, kuri gedimo metu neturi kelti pavojaus gyvybei ar turtui arba yra
pašalinta jos saugumo rizika.

6. Imtuvas turi būti naudojamas sausoje patalpoje arba elektros prietaiso vietoje.

II. Techniniai parametrai
Dažnis: 433,92 MHz
Kanalai: 2 kanalai
Atstumas: 100m
Atsparumas vandeniui: IP40
Srovė: 10-60mA
Maitinimas: 12-24V AC/DC
Atminties talpa: 200 kodų (Atviras kodas)
Temperatūra: -25 ～+85C
Statinė srovė: 5mA+/-2

III. Nustatymai ir darbo procesas
Įjungus maitinimą, šviesos diodas užsidegs 1 sekundei ir imtuvas bus paruoštas nustatymams.

MOKYMOSI KODAS: Laikykite mokymosi mygtuką bent 1 sekundę, šviesos diodas užsidegs
1 sekundei, užges 1 sekundei ir vėl užsidegs, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pultelio
mygtuką, jei kodas buvo užprogramuotas sėkmingai, šviesos diodas pradės mirksėti; tada
atleiskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, šviesos diodas IŠSIJUNGS. Jei nuotolinio
valdymo pultas negali nuskaityti signalo, šviesos diodas užsidegs 10 sekundžių ir baigs
mokymosi būseną.

PROGRAMAVIMO EIGA:
A. Paspauskite „LEARN“ vieną kartą, šviesos diodas sumirksės vieną kartą ir įsijungs pirmasis
kanalas (fiksatorius).
B. Du kartus paspauskite „LEARN“, šviesos diodas sumirksės du kartus ir įsijungs antrasis
kanalas (fiksatorius).
C. Paspauskite „LEARN“ tris kartus, šviesos diodas sumirksės tris kartus ir įsijungs pirmasis
kanalas (neužfiksuojamas).
D. Paspauskite „LEARN“ keturis kartus, šviesos diodas sumirksės keturis kartus ir įsijungs
antrasis kanalas (neužfiksuojamas).

IŠTRINIMO FUNKCIJA:
A. Vieno kodo ištrynimas: Laikykite „DELETE“ mygtuką maždaug 2 sekundes, užsidegs
šviesos diodas, paspauskite nebereikalingo kodo mygtuką ir kodas bus ištrintas.
B. Visų kodų ištrynimas: Laikykite „DELETE“ 10 sekundžių arba iki tol, kol LED sumirksės 10
kartų, atleiskite mygtuką ir visi kodai bus ištrinti.

IV. Procesas

1. Siųstuvo mygtukas 1 valdo 1 imtuvo kanalą, 2 siųstuvo mygtukas valdo 2 imtuvo
kanalą, nesvarbu, ar vartotojai naudoja 1 mygtuką mokytis arba 2 mygtuką.



2. 3 siųstuvo mygtukas valdo 1 imtuvo kanalą, 4 siųstuvo mygtukas valdo 2 imtuvo
kanalą, nesvarbu, ar vartotojai naudoja mokytis 3 mygtuką arba 4 mygtuką.

3. Neužfiksuojamas: Laikykite nuspaudę mygtuką, imtuvas pradės veikti. Atleiskite
mygtuką, imtuvas nustos veikti.

4. Užraktas: Paspauskite mygtuką, imtuvas pradės veikti. Dar kartą paspauskite mygtuką,
imtuvas nustos veikti.

V: Diagrama
RAUDONA: VDD(+)
JUODA: VCC (-)
ŽALIA: CH1
GELTONA: CH2
BALTA: COM


