
Käyttöopas ohjelmoitavalle
neljäkanavaiselle yleiskäyttöiselle

avaimenperälle



Tiedot:
- Toimintataajuus: 433 MHz (kiinteä)
- Kantama: 50m (ilman esteitä)
- Akku: 12V/2.7A (sisältyy)
- Mitat: 5,5 x 3 x 1,2 cm
- Paino: 28,2g
- Käyttöjännite: DC12V
- Käyttövirta: ≤8MA
- Toimintataajuus: 315MHz/433.92MHz/tai muu
- Modulaatiomenetelmät: ASK (amplitudi)
- Lähetysteho: ≤10MW
- Koodaustyyppi: Kopioi HD:stä HD:hen (kopioi, kopioi itsestään, itseoppiva

tyyppi)

Lyhyt kuvaus toimintaperiaatteesta
Kaukosäätimen reseptori vastaanottaa ja havaitsee kaukosäätimen

lähettämän signaalin, kun magneettikenttä voimistuu. Vastaavasti tämä malli voi
vastaanottaa ja lähettää signaaleja ja tallentaa mikrotietokoneen
IC-oppimissignaalin. Valmistuttuaan se siirtyy emitting-tilaan, poimii vastaavan
sisäisen koodin ja lähettää lopuksi sen siihen sopiviin antenneihin.

Kaukosäätimen parametri ja asetustila
Sirutyyppi, joka voidaan kopioida: 2260 (ex, PT2260, SC2260, HS2260

LX2260, HX2260, etc.); 2262ex, PT2262, SC2262, LX2262, HS2262, HX2262, etc.),
PT2264, PT2240 (LX2240 LX2241 SCL2240), CS5211, 1527 (EV1527, HS1527,
HX1527, SC1527, GP1527, CP1527, AD1527, SCL1527, TL1527, ZX1527),
SMC918, AX5026, SMC926, AX5326-3, AX5326-4, FP527, HT600, HT680, HT6207,
HT6010, HT6012, HT6013, HT6014, HT12D, HT46F49E, PIC16F630 ULN2003
HCS101, HCS200\HCS201 (Osa koodia), HCS300\HCS301 (Osa koodia).



Käytä vaiheita ja menetelmiä
Koodin tyhjennys: Paina A- ja B-näppäimiä samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.

LED-valo vilkkuu 3 kertaa, paina sitten vain yhtä näppäintä ja paina toista näppäintä
3 kertaa. LED-valo vilkkuu nopeasti ja jatkuvasti. Vapauta kaikki näppäimet ja paina
sitten mitä tahansa kaukosäätimen näppäintä. Jos LED ei pala, tyhjennyskoodisi on
onnistunut, ja jos valo jatkaa toimintaansa, kun painat mitä tahansa näppäintä, se
tarkoittaa, että tyhjennyskoodisi ei ole onnistunut! Siksi sinun on tehtävä se
uudelleen.

Kopioi: Pidä alkuperäistä kaukosäädintä toisessa kädessä ja tätä yleisavainta
toisessa ja yritä laittaa ne mahdollisimman lähelle. Paina sitten kahden
kaukosäätimen ensimmäisiä näppäimiä noin 2 sekunnin ajan. LED-valo välähtää
kahdesti ja sitten 3 kertaa ja sen jälkeen merkkivalo palaa jatkuvasti. Jos valo palaa
koko ajan, kun painat kopioitua näppäintä, se tarkoittaa, että koodi on kopioitu. Käytä
samaa menetelmää kaikkien muiden avainten kopioimiseksi. Jos kopiointi onnistuu,
kopioidun toiminto on sama kuin vastaavan.

Palautus: Jos sinulla oli ongelmia koodien tyhjentämisen aikana, paina
samanaikaisesti kahta näppäintä tämän yleiskäyttöisen avaimenperän alaosassa.
LED-valo vilkkuu sitten nopeasti, paina sitten mitä tahansa näppäintä ja LED syttyy,
mikä tarkoittaa, että koodi on palautettu. Ennen kuin käytät yleisavainohjainta
kopioimiseen, sinun on tyhjennettävä nykyinen koodi. Kun olet poistanut koodin, voit
painaa mitä tahansa näppäintä. Jos LED-valot eivät syty, koodi on puhdistettu
perusteellisesti. Jos LED-valo syttyy, kopioitu koodi on edelleen olemassa.


