Remote Control Multi-12
433.92MHz-SAW Resonator
Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ πξνηίκεζε ζαο ζην πξντόλ καο. Τν
MULTI-12 είλαη έλα 12-θάλαιν ηειερεηξηζηήξην, θαηαζθεπαζκέλν κε ηερλνινγία SMT. Μπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κε
απηό-καην ηξόπν ή αλεμάξηεηα ζε θάζε έλα από ηα πιήθηξα
ηνπ. Η έμνδνο ηεο θεξαίαο παξέρεηαη ζε βύζκα BNC θαη έηζη
κπνξεί λα ζπλδεζεί νπνηαδήπνηε άιιε θεξαία ζέιεηε πιελ
ηεο παξερόκελεο (50 Ωκ).

1. Διαδικαζία καηασώπηζηρ νέος κωδικού (Αςηόμαηα)
Γηα λα θαηαρσξίζεηε έλαλ λέν θσδηθό ζην ΜULTI-12 αστόματα:
1. Παηάηε ηα πιήθηξα [3]+[6]+[7]+[10] ηαπηόρξνλα. Σεκεηώζηε
όηη ην πιήθηξν [10] ππνλνεί ηνλ αξηζκό 0. Αθνύ βεβαησζείηε όηη ην LED αλαβνζβήλεη, αθήλεηε ηα πιήθηξα.
2. Πιεθηξνινγείηε [1], [2], [1], [2], περιμένοντας θάζε θνξά λα ζβήζεη ην LED πξηλ λα πιεθηξνινγήζεηε ην επόκελν
ςεθίν.
3. Αθνινύζσο θάπνην πεληαςήθην αξηζκό κε πξώην ςεθίν ην [10]
και μέτρι 4095 δειαδή ηα πιήθηξα [10], [4], [10], [9],
[6], αθνύ ην [10] παίδεη ηνλ ξόιν ηνπ 0. Π.ρ. [10], [1],
[2], [10], [5] θαη κεηά ην πιήθηξν [1]. Τόηε ην πιήθηξν
[1] ζα πάξεη ηνλ θσδηθό 01205, ην πιήθηξν [2] ηνλ θσδηθό
01206 θιπ έσο ην πιήθηξν [12] πνπ ζα πάξεη ηνλ θσδηθό
01216. Εδώ ηειείσζε ν απηόκαηνο πξνγξακκαηηζκόο.
ΠΡΟΟΧΗ: Πάντα να περιμένετε να σβήσει το LED πριν την επόμενη πληκτρολόγηση!
2. Διαδικαζία καηασώπηζηρ νέος κωδικού ξεσωπιζηά ζε κάθε
πλήκηπο.
Γηα λα θαηαρσξίζεηε έλαλ λέν θσδηθό ζε θάπνην πιήθηξν ζην
ΜULTI-12:
1. Παηάηε ηα πιήθηξα [3]+[6]+[7]+[10] ηαπηόρξνλα. Σεκεηώζηε
όηη ην πιήθηξν [10] ππνλνεί ηνλ αξηζκό 0. Αθνύ βεβαησζείηε όηη ην LED αλαβνζβήλεη, αθήλεηε ηα πιήθηξα.
2. Πιεθηξνινγείηε [1], [2], [1], [2], θαη θάπνην πεληαςήθην
αξηζκό π.ρ. [10], [1], [2], [3], [4] θαη κεηά ην πιήθηξν
ζην όπνην ζα απνζεθεπηεί ν πεληαςήθηνο αξηζκόο, π.ρ. [4].
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Τόηε ην πιήθηξν [4] ζα πάξεη ηνλ θσδηθό 01234. Εδώ ηειείσζε ν ρεηξνθίλεηνο πξνγξακκαηηζκόο.
Αλ ζέιεηε λα πξνγξακκαηίζεηε θαη άιιν πιήθηξν, επαλαιακβάλεηε ηελ δηαδηθαζία από ηελ αξρή.
ΠΡΟΟΧΗ: Πάντα να περιμένετε να σβήσει το LED πριν την επόμενη πληκτρολόγηση!
Τν ηειερεηξηζηήξην MULTI-12 ιεηηνπξγεί κε κηα κπαηαξία 9V
θαη ζα πξέπεη αθόκα θαη αλ δελ ην ρξεζηκνπνηείηε ζπρλά λα
ηελ αιιάδεηε ηνπιάρηζηνλ θάζε ρξόλν. Αλ παξαηεξήζεηε όηη ε
εκβέιεηά ηνπ κεηώλεηε, πξέπεη ην ζπληνκόηεξν λα αληηθαηαζηήζεηε ηελ κπαηαξία κε λέα.
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