
RE01-1 1 csatornás kézi távirányító

RE01-5 5 csatornás kézi távirányító 

RE01-15

FEL  gomb

Bemeneti feszültség：3V  (CR2032)

Működési hullámhossz：433.92MHz±100KHz

Sugárzó képesség：10mW

Működési hőmérséklet：-20℃~+55℃

Hatótávolság：200 méter kültéren

                           35 méter 2 falon keresztül

15 csatornás kézi távirányító 

Stop gomb

LE gomb

RE01-1 RE01-5 RE01-15

FEL gomb

Stop gomb

LE gomb

LCD kijelző

Ha a hatótávolság rövidebbé válik,

 cserélje ki az elemet.

Nyirkos, dohos levegő károsíthatja a távirányító 

élettartamát

 

Kijelző

Csatorna- Csatorna Csatorna Csatorna-

1 csatornás távirányító 5 csatornás távirányító 15 csatornás távirányító

1 Távirányítók

FEL gomb

Stop gomb

LE gomb

Visszajelző

P2 programozó gomb

RADIORADIO

Egy darab 5 csatornás távirányító egyenértékű 5 db 1 csatornás távirányítóval

 5 és 1db 15 csatornás távirányító 15 db 1 csatornás távirányítóval egyenértékű.

Ha az összes fény világít az 5 csatornás távirányítón illetve a 15 csatornáson 0 t mutat 

az LCD kijelző, akkor a távirányítók a közös csatornán vannak.

A közös csatornán a távirányítókon lévő összes csatorna egyszerre mozgatható.



Rádiós motor feltanítása

Minden egyes gombnyomás 6 másodpercen belül történjen,

máskülönben a rendszer a korábbi beállításokat

fogja tárolni

Új távirányító feltanításával az összes adat törlődik a motorból

így a régi távirányítók is.

Garázskapu vevő tanítás

Áram

felkapcsolva

A távirányító

villogni fog

Nyomja meg

a STOP gombot

   A távirányító

hosszan villog Nyomja meg 

a FEL gombot

egyszer

Fali távirányító hozzáadása

Egy távirányító maximum 20 csatornát tárol.

Áram 

felkapcsolás

Nyomja meg a P2
gombot egyszer

Nyomja meg a P2
gombot egyszer

Áramszünet

Nyomja meg a FEL 
gombot egyszer

Nyomja meg a LE
gombot egyszer

Áram

felkapcsolva

Nyomja meg a
program gombot
egyszer

 Nyomja meg

a STOP gombot 

T＞10s

Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül 

kell megtörténjen, különben a megelőző állapotot fogja 

tárolni a rendszer.

Motor 

hosszan

visszajelez.

Motor

röviden

sípol

Motor 

röviden

sípol

Motor 

hosszabban

visszajelez.

Motor 

hosszabban

visszajelez.

 Egy távirányító maximum 20 csatornát tud tárolni.

Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül

kell megtörténjen, különben a megelőző állapotot fogja 

tárolni a rendszer.

Nyomja meg 

egyszer a

STOP gombot 

Nyomja meg 

a FEL és a LE 

gombokat egyszerre

3 másodpercig

A jelző kéken és lilán 

 felváltva villog
Lila jelzőfény 

elalszik

2

3

4

A villogás 

elalszik

OK
Programozás

kész

OK

OK

OK

Feltanítás kész.
Ellenőrizze a
forgásirányt.

Feltanítás kész
Ellenőrizze a 
forgásirányt.

Mindkét jelzőfény 

egyszerre világít 

majd a kék elalszik
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