Intelligens jelfogó
PNI SmartHome SM433
Használati útmutató

BEVEZETÉS:

Az intelligens jelfogó segítségével egyszerűen és gyorsan lehetőség van távolról is
kinyítni a garázsajtót . Akkár kicserélheti a gombot amelyik megvan a garázsajtó
kinyításához vagy ezzel tudja csatlakoztatni párhuzamosan

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK:

Frekvencia: 433.92 MHz
Maximális távolság a jel fogadására: 30 m Méretek/Súly: 69 x 55 x 20
mm / 38 g
Doboz anyaga: ABS műanyag

CSOMAG TARTALMAZZA:

Intelligens jelfogót, kettős ragasztószalagot és fogót a csipesz rögzítéséhez.

TELEPITÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt telepítené az intelligens jelfogót,kapcsolja ki az Ön
rendszerét,hogy kinyíthassa a garázsajtót.

1.

Távolítsák el az intelligens gomb csípeszét és helyezzék el

a két szálat a garázságkapu nyítógomb háta mögé.
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2. Megfelelően helyezzék el a csatorna belsejébe a két kábelt..
Megjegyzés: Győzödjön meg róla, hogy a vezeték nem csavarodott be a csípesz
belsejébe.
wires

wires
press/lock

3.

Amiután behelyezte a szálakat, erősítse meg a csípesz tetejét csomagban levő fogóval. Zárja be a tetejét és szórítsa meg jól ameddig egy
kettyintést nem hallanak.

4.

Ha a vezetékszálak nem tartják be a AWG#22 szabványokat

vagy #24 és csípesz
teteje nincs jól lecsukva, Távolítsa el a csípeszt és
csatlakoztassa közvetlenül az intelligens jelfógó vezetékkábeleit a vezérlőmód
gombjaihoz.

a.
b.

Távolítsák el a gombot a falból, hogy kinyissa a
garázskaput
Csatlakoztassa az intelligens jelfógó kábeleit a

garázskapu gomb vezetékeihez. Polaritás nem számít, tehát válasszanak egy
vezetékkábeltaz intelligens jelfogó gombrairól és csatlakoztassa garázskapu terminál
gombjához .
Csatlakoztassa a második vezeték kábelt a szabad terminához.
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5.

Ha a garázskapu vezetékkábel gombjai el vanak rejtve

a falba, akkor csatlakoztassa az intelligens jelfogó csípeszét közvetlenül a
vezetékkábelekhez ami a garázskapu készülékből indul ki.

6.

Töltse fel a garázskapu nyítókészülékét. A piros LED
az intelligens jelfógóból ritkán fog pislogni 2 percen át. A piros LED ha nem pislog miután
az intelligens jelfógó csatlakoztatva volt a nyítótt garázsajtó gombjához, akkor a
garázsajtó nyítókészülékében nincs elegendő áramfeszültség. Ebben
I
az esetben akkor
szükség van egy hálózati adapterhez ( külön vásárolható ) ami lehetővé teszi az
intelligens jelfógó müködését.

Hálózat adapter: 12V DC, 100mA
Hálózati csatlakozó átmérője: 3.5mm
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7.

Rögzitse jól oda az intelligens jelfógót használva a tartózékokkat.

Megjegyzés:
-Ne vágja el az antennát! Emelje fel az antennát, hogy javítsa a vétel minöségét.
- Ha szeretné máshová helyezni az intelligens jelfógót, nyissa fel a csípesz tetejét
használva egy csavarhuzót és távolítsa el a vezetékeket. Ne használják a csípeszt, ay
intelligens gomb csatlakozásához. Olvassák el a 4 lépést a használati útmutatóból és
kövesse az utasitásokat.

INTELLIGENS JELFÓGÓ ELLENŐRZÉSE
PNI SmartHome 433 jelfógó kompatibilis a PNI SmartHome 400
riasztórendszerrel.
Három lehetőség van az intelligens jelfógó ellenőrzéséhez:

1.

A zöld gombot megnyomva az intelligensjelfógóról, a
garázsajtó bezárodik vagy kinyitódik .

2.

Megnyomva a programozható távirányitót,

a garázs ajtaja bezáródik vagy kinyitódik. Távirányító üzemeltetéséhez, olvassa el
a Programozható távirányitó utasitásai fejezetett.
Megjegyzés: PNI SmartHome 433 kompatibilis a
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PNI SmartHome 400 készletben levő távirányitóval
”PN Casa inteligenta”. Használati útmutató

3.

Az intelligens jelfógó belépése a ”PNI Casa inteligente” alkalmazáson keresztül
kövesse az utasitásokat, elolvasva a PNI Smart Home haszálati utasitást

MEGJEGYZÉS: Ha a piros LED ritkán pislog az intelligens jelfógón ez pihenő módban
van.

LED

buton
deschidere/inchidere

TÁVIRÁNYITÓ PROGRAMOZÁSÁNAK BEÁLLITÁSA
Több távirányító megtanulása:
Az intelligens gomb maximum 16 távirányítót tanulhat megi. Ahhoz, hogy több
távirányitót programáljon a lenti lépéseket tegye meg:

1.

Nyomja meg az oldalsó intelligens gombot a
tanuláshoz. Led gyakran fog pislogni.

2.
3.

Engedje el a tanulási gombot.
Következő 30 másodpercben, nyomja meg a

4.

Amiután a távirányjtó be van programálva,

írja be a kivánt billentyűtt amelyiket be szeretne programálni a garázsajtó
nyitásához / zárásához

A LED az intelligens jelfógóról ritkán pislogni fog, mint ahogy nyugalmi
állapotban van.
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5.

Most már lehet kinyitni/bezárni a garázsajtót

használva a távirányitót.
Antena

LED

Buton invatare

Távirányitó kitörölése:

Ahhoz, hogy a távirányitót kitörölje az intelligens jelfógó memóriájából törölje ki először
az összes megtanult távirányitókat, majd utána tanulja meg újra a távirányitókat
amelyeket meg szeretne tartani.

1.

Tartsa körülbelül 10 másodpercig a tanulógombot a jelfógóról.

2. A LED gyakran fog pislogni, hogy az összes távirányitót
jóváhadja a töröléshez. Távolítsa el a tanulási gombot.
3. Most az intelligens gomb nics egyetlen egy
távirányitója programálva.
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