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קידוד , משדר מיוצב גביש לדיוק ויציבות תדרהכולל  לחצנים 4  אלחוטיושלט כולל מקלט לומד, סט שלט רחוק
  . שלטים עם קוד שונה160 בתומך מקלט אחד .  מטר200וטווח עד , Rolling Codeמוצפן בשיטת 

יציאת ממסר כל ערוץ יכול להפעיל  ,שני ערוצים ומקלט בעל ) לחצנים4 רומישלט (ים משדרשני  סט הכולל - AVS22 דגם
 שני  נדרש מקלט של השלט הפעולות4לבצוע כל .  לחצנים4 לשלט .או קבוע) לא קיים בכל הורסיות( מאולץ,  רגעי:כמתואר
  . על המכסה24Vקה שמציינת מדבב מסומן,  וולט24 ל מקלט קיים . נוסףערוצים

 
   תפקוד מחברים בשרטוט על גבי המכסה– מקלטהתקנת ה

 10גבוה ככל האפשר והרחק , ללא לחות וחום גבוהים, ללא סכוך מתכתימומלץ , מקם את המקלט במקום חופשי מקווי מתח גבוה. 1
 לכיסוי ).הזמן בנפרד(ניתן להוסיף אנטנה חיצונית  טווח רלשיפו .שים לב שחוט אנטנה לא מקופל או נופל. מ לפחות ממשטחי מתכת"ס

  .רחב ניתן להתקין מספר מקלטים ולחבר כבל בניהם
  ).לא כלול( או הוספת אנטנה מגבירה, לשנות מיקום של המקלט במקרה של בעיית קליטה נסה. 2
 ובעל יכולת אספקת מסונן היטב להיות המתח חייב. DC) (מתח ישרוולט )  וולט בדגם מיוחד24או ( 12חבר את המקלט לספק כוח . 3

 .מתח שלילי במחבר שמאלי קיצוני,  מתח חיובי במחבר צד ימין.לא תקין פוגם בטווח המקלט חכו ספק . מילי אמפר לפחות100זרם של 
ל המדבקה  חבורים מצוינים ע. הסבר בהמשך–ניתן ללמד את המקלט להגיב לכל לחצן בשלט , לכל ערוץ יציאת ממסר עם מגע יבש. 4

  . אמפר10זרם מוגבל ל , בממסר וולט 24מ אסור למתג מתח גבוה  .בחלק עליון של המקלט
  

 קביעת מצב המיתוג של ממסרי המקלט 
 I ולחצן ,רגעיהממסר במצב שהמקלט מסופק : 1עיין בשרטוט . הקובעים את תגובת הממסר בקליטה  מצויים מגשריםמקלטב. 1

  ). לא מתוכנתIIלחצן (מתוכנת 
 ניתן לקבוע לכל ערוץ בנפרד את אופן מיתוג : מצב ממסרבורר. 2

 בכל פעם שנקלט אות חוקי הממסר יפתח לפרק זמן של :רגעי, הממסר
 בכל פעם :קבוע.  ויחזור למצבו הקודם)לא ניתן לשנות זמן ( שניות2

שיקלוט אות חוקי הממסר ישנה מצב ויושאר כך עד קליטת האות החוקי 
  . פעיללא זה מצב: מאולץ .הבא

   חבור הממסרים
סדור המגעים מודפס על מכסה  ,  מגעים3לכל ערוץ ממסר נפרד בעל .1

לחצן . משותף = C, סגור במנוחה = NC, פתוח במנוחה = NO. המקלט
 יש ללמד אותו,  לא מתוכנת2לחצן  . במקלט2מפעיל ממסר  בשלט 1

  ).COM2) NO2 2 מפעיל את יציאה 1לחצן  .במידת הצורך
 למתג יש לוודא ברצונך למכשירים אותם ממסרי המקלטלפני חבור . 2

אסור .  אמפר5לא יעלה על הנצרך והזרם ,  וולט24שהמתח לא גבוה מ 
  !! וולט24יותר מ למתג מתח גבוה 

שלט רחוק יכול לשמש לדריכה וכבוי של : גד-חבור לבקרות אב. 3
כה וכיבוי או לחצן בשימוש עבור דרי .'וכו, לחצן מצוקה, מערכת האזעקה

  . ראה שרטוט.רגעיבמצב פולס מצוקה הממסר צריך להיות 
ל "צמקלט  מצב ממסר :גד-כמפתח אלחוטי בבקרות אבשלט רחוק . 4

 למינוס Cואת ,  מהמקלט לכניסת מפתח מהבקרהNO יציאהחבר , רגעי
  .של הבקרה

  של שלט חדש למקלט לימוד \הוספה 
שנדרש להוסיף . מקלטה י"מד עשערוץ אחד נלהסט מסופק עם שלטים 

  .ןשלט המקלט צריך ללמוד את השלט החדש ולשמור אותו בזיכרו
או סיבה לימוד ,  במקרה של אובדן שלט:ןמחיקת שלטים מהזיכרו

 הוצא ,מחיקהל.  של המקלטןאחרת ניתן למחוק את השלטים מהזיכרו
,  חבר מתח חזרה, שניות10המתן ,  נתק מתח מקלט,למד\מגשר נקה

 ,למד\ מגשר נקה)מהר( מייד  החזרכעת -ע קליק ממסר אחדנשמ
  .  של ממסרשני קליקים נוספים: אשורל
 

מגשרים לקביעת מוצא ממסר ולימוד מקלט : 1שרטוט 
  שלט חדש

  
מגשר פעולת הממסר את כן  ודולמ\הוצא את מגשר נקה).  את כל השלטים שבמערכתוחקמ (ן מחק זיכרו:לימוד לחצן לערוץ כלשהו

החזר , על אחד הלחצנים אותו ברצונך שיפעיל את הערוץבשלט לחץ ,  אותו ברצונך ללמד)2 או 1 (לערוץ הספציפי) 'פולס וכו, רגעי(
יש לחזור על הפעולה על  .למודורך לצ בחוץל "צשנלמד ערוץ מגשר ממסר של . כעת הלחצן בשלט יפעיל את הערוץ שנבחר, מגשרים

  . שלטים למקלט160אחד עד ניתן ללמד מקלט . לחצן בכל שלט
  

  החלפת סוללה
הביקורת נחלש  או אם עוצמת האור של לד, הפעלות 20אם השימוש היום יומי עולה על , את הסוללה בשלט מומלץ להחליף פעם בשנה

דשה הוצא את הסוללה הישנה והכנס סוללה ח, שים לב לקוטביות,  פתח את מכסה השלט:החלפת הסוללה. מוקדם יותרסוללה החלף 
  . נשמר אחרי החלפת סוללהדהקידו,  אלקליין בלבדמסוג, 23Aדגם ,  וולט12

 


