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ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ 
 
1. Πατάμε διαδοχικά το πλήκτρο MENU μέχρι στο Display να εμφανιστεί η ένδειξη Prg και πα‐

τάμε ENTER.  
2. Πατάμε συνεχώς και τα δύο βελάκια μέχρι να αναβοσβήσει το μπλε  led (RF) τότε όλα τα τη‐

λεχειριστήρια έχουν διαγραφεί από τις θέσεις μνήμης του δέκτη. 
 
 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ‐ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
1. Πατάμε διαδοχικά το πλήκτρο MENU μέχρι στο Display να εμφανιστεί η ένδειξη PAS και πατά‐

με ENTER.  
2. Με τα βελάκια πηγαίνουμε στην θέση μνήμης που θέλουμε να την κατάσταση του καταχωρη‐

μένου τηλεχειριστηρίου π.χ. 001.  
3. Κάθε φορά που πατάμε το ENTER αλλάζουμε την κατάσταση του τηλεχειριστηρίου σύμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα: 
 
ΚΟΚΚΙΝΟ LED L1  ΠΡΑΣΙΝΟ LED L2  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ON  OFF  ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
OFF  ON  ΕΝΕΡΓΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

  
Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία εάν θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση των τηλεχειριστη‐
ρίων και σε άλλες θέσεις μνήμης. 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΤΗ RGB‐100L 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι συνδέσεις στην κλέμα της συσκευής. Αν απαιτείται 
μεγαλύτερη εμβέλεια, η κεραία μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικά με σύνδεση ομοαξονικού κα‐
λωδίου (RG‐58/50 Ohm για παράδειγμα) στα σημεία ANT‐GND. 
 
Η τροφοδοσία συνδέεται στα σημεία GND και +12V. 
 
Η έξοδος ρελέ παρέχει και την Κοινή (COM), Κανονικά κλειστή (N.C.) αλλά και την Κανονικά ανοι‐
κτή (N.O.) επαφή. 
 

 


