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Ammennyiben csökken a távirányító hatótávolsága

cseréljen benne elemet.
Dohos, nyirkos környezet csökkentheti a távirányító élettartamát.

Ha egyszerrre nyomja meg a STOP és FEL gombot programozási 

módba fog belépni.

 

Bemeneti feszültség：3V  (CR2430)

Működési hullámhossz：433.92MHz±100KHz

Sugárzási erősség：10mW

Működési hőmérséklet：-20℃~+55℃

Dimension：80mm*80mm

Hatótávolság：200 méter kültéren

                             35 méter beltéren

Egy 2 csatornás fali távirányító két 1 csatornás fali távirányítóval egyenértékű.
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Feltanítás rádiós redőnymotorra

Minden egyes nyomógomb megnyomása 6 másodpercen 

belül kell megtörténjen, különben a gyári állapot fog 

tárolásra kerülni

Minden adat eltűnik a motor fejéből, ha új távirányítót 

programoz fel.
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Minden egyes gombot 6 másodpercen belül kell 

megnyomni, különben az eredeti állapotot fogja 

tárolni.
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Egy vevőre legfeljebb 20 db távirányító tanítható.

Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen 

belül történjen, különben az eredeti állapotot fogja 

tároni a rendszer.
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