
RADIORADIO

Technical-support

FEL

Bemeneti feszültség：3V  (CR2430)

Működési hullámhossz：433.92MHz±100KHz

Sugárzó képesség：10mW

Működési hőmérséklet：-20℃~+55℃

Hatótávolság：200 méter kültéren

                            35 méter beltéren

RE07-1 1 csatornás távirányító

RE07-5 5 csatornás távirányító 

RE07-15 15 csatornás távirányító 

STOP

LE

RE07-1 RE07-5 RE07-15

T

Up button

Stop button

Down button

LCD  kijelző

Amennyiben csökken a hatótávolság, cseréljen 

elemet. 

Nyirkos, dohos környezet károsíthatja a távirányító 

élettartamát.

 

Indicator Jelzőfény

Csatorna- Csatorna+

P2 program gomb

1 csatornás távirányító 5 csatornás távirányító 15 csatornás távirányító

FEL

STOP

LE

Csatorna- Csatorna+

Egy 5 csatornás távirányító egyenértékű öt darab 1 csatornás 

távirányítóval; egy15csatornás távirányító egyenértékű 

15 db 1 csatornás távirányítóval.

Amikor minden ledfény világít az 5 csatornás távirányón illetve 

a 15 csatornás távirányítón a 0 jelenik meg a kijelzőn a közös 

csatorna van használatban,ilyenkor egyszerre mozgatható 

az összes árnyékoló.



Távirányító feltanítás rádiós csőmotorra

Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen  

belül történjen, különben a rendszer a gyár állapotot 

fogja tárolni

Minden adatot törlünk a motorból, ha új távirányítót 

programozzunk fel

A

Garázskapu vevő összehagolás

Áram 

felkapcsolva

Jelzőfény

villog

Nyomja meg a

STOP gombot 

egyszer 

Jelzőfény villog 

majd kialszik

   Jelzőfény

hosszan

világít

OK
Másolás 

befejeződöttNyomja meg

a STOP gombot

Fali távirányítóra való hangolás

Egy távirányító 20 db árnyékolót tud vezérelni.

Áram 

felkapcsolva

Nyomja meg
a P2 gombot

Nyomja meg
a P2 gombot

OK

OK

OK

A

Áramszünet

Nyomja meg 
a FEL gombot
egyszer

Nyomja meg 
a LE gombot
egyszer

Feltanítás befejeződött.
Ellenőrizze a forgásirányt.

A feltanítás befejeződött.
Ellenőrizze a forgásirányt.

AA

AA

Áram

felkapcsolva

Nyomja meg 

a STOP gombot 

Összehangolás

 befejeződött

T＞10s

Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül 

történjen, különben az eredeti állapotot fogja tárolni

rendszer.

Motor 

hosszan

sípol

Motor 

röviden

sípol

Motor 

röviden

sípol

Bentről nézve, ha 

bal oldalról van a

motor berakva.

Bentről nézve, ha a

jobb oldalról van

motor berakva

Egy vevőre legfeljebb 20 távirányító tanítható.

Minden egyes gobnyomás 6 másodpercen belül  

történjen, különben az eredeti állapotot fogja 

tárolni a rendszer.

Nyomja meg a

FEL gombot

Nyomja meg a
a garázskapu vevő

Nyomja meg 
a FEL és a LE 

gombot egyszerre 
3 másodpercig

 Kék és a lila  
jelzőfények

felváltva villognak

 A kék és a lila jelzőfény 

felváltva villog, majd 

elalszik

A lila fény 

elalszik
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