
 KIT-1-REX50I  /KIT-2-REX50I םמידג IR דהוראות הפעלה ללומ

 

 מתאיםבקופסת החיבורים. המוצר  שיותקןבאמצעות לחיצה על כפתור  המוצר נועד לאפשר הדלקה וכיבוי של מקרן

מומלץ להתקנה עם  למקרנים עם כפתור הפעלה/כיבוי בודד ולמקרנים עם כפתור נפרד להפעלה וכפתור נפרד לכיבוי.

 .KEYS-BOX3 / KEYS-BOX4 מדגמים ת חיבוריםאוקופס

 

KIT-1-IREX50 :כולל 

 IR פקודות 2בקר לומד  •

 מטר 12עם כבל  IRמשדר  •

 מטר 1כפתור הפעלה עם כבל  •

KIT-2-IREX50 :כולל 

 IRפקודות  2בקר לומד  •

 מטר 3עם כבל  IRמשדר  •

 מטר 12כפתור הפעלה עם כבל  •

 

 .באמצעות ספק כוח או בית בטריות )ניתן לרכוש בנפרד( MICRO USB-לחשמל דרך חיבור ה הבקרחבר את  .1

הבקר נכנס לתהליך  .ידלוק קבועעד שהלד  ברציפות שניות 3לחץ על הכפתור למשך על הבקר נמצא כפתור הלמידה.  .2

 , שלאחריו הלד ייכבה והבקר יחזור למצב פעולה רגיל.שניות 60למידה, יש כעת חלון של 

 האופציות להלן: 2-לחץ על כפתור הלמידה לפי אחת מ .3

 נפתח. 1 פקודהשניות(, הלד יתחיל להבהב לאט, מצב למידה ל 2-א. לחיצה קצרה )פחות מ

 נפתח. 2שניות(, הלד יתחיל להבהב לסירוגין, מצב למידה לפקודה  2-לחיצה ארוכה )יותר מב. 

 שניות ללימוד הפקודה, שלאחריו הלד ייכבה והבקר יחזור למצב פעולה רגיל. 60יש כעת חלון של לעיל בשני המצבים 

יפסיק של הבקר הלד  .בשלט הרחוקהרצוי כפתור הולחץ על  הבקרשעל  הקליטהכוון את השלט הרחוק של המקרן לעינית  .4

 הלמידה בוצעה. –להבהב 

 .(OFF-ו ON-)מיועד למקרנים עם כפתורים נפרדים ל במידה ויש צורך ללמד פקודה נוספת 2-4חזור על שלבים  .5

 .לבקר, חבר את הקצה השני של הכבל IR-העל המקרן והדבק עליה את משדר  עינית הקליטהמצא את המיקום של  .6

 :ולחץ עליו כדי לוודא שהוא גורם לכיבוי/הדלקה של המקרן לבקרחבר את כפתור ההפעלה  .7

 למקרן. 1שניות(, ישדר את פקודה  2-א. לחיצה קצרה )פחות מ

 למקרן. 2שניות(, ישדר את פקודה  2-ב. לחיצה ארוכה )יותר מ

חזור  .ראויפקודת השלט לא נקלטה כשייתכן : א. בדוק שהדבקת את המשדר במיקום הנכון במקרן. ב. ולא עובדמקרה ב .8

 בעת הלחיצה על השלט. בבקרפנה לעינית הקליטה ווודא שהשלט הרחוק מ 2-4על שלבים 
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