Manual JS-084-1 Fjernbetjeningsmodtager

1. Forbind 12-24 Volt AC/DC til de 2 klemmer, mærket (AC/DC 12-24 Volt)
2. Når strømmen tilsluttes vil LED lyse i 1 Sekund og enheden er klar.
3. Programmering af relæ 1: Tryk 1 gang på P1 og LED vil blinke 1 gang, derefter lyse konstant , tryk nu
på den knap på en fjernbetjening, man vil have til at aktivere relæ 1, så vil LED blinke en gang og gå
ud, nu er denne programmeret til at aktivere relæ 1 sålænge knappen holdes nede.
4. Programmering relæ 2: Tryk 2 gange på P1, og tryk derefter på en fjenbetjenings knap, og så vil den
være programmeret til at aktivere relæ 2, som i pkt. 3 for relæ 1.
5. Programmering af relæ 1 med holdefunktion: Tryk 3 gange på P1, så vil LED blinke 3 gange og så
lyse konstant indtil man trykker på en knap på en fjernbetjening. Når det er gjort går LED ud, og nu
vil den knap aktivere relæ 1, og relæet vil forblive aktiveret indtil man trykker på samme knap igen.
6. Programmering af relæ 2 med holdefunktion: Tryk 4 gange på P1, og ellers som under punkt 5.
7. Slet en fjernbetjening: Tryk ca. 3 sekunder på P2, så vil LED lyse, tryk nu på den knap man ønsker at
slette.
8. Slet alt i modtageren: Hold P2 inde i 8 Sekunder og alle koder vil være slettet.

Ved programmering taler man om knapper, da hver knap på en fjernbetjening har sin egen kode. Man
kan bruge en med 4 knapper til at, lave knap 1 og 2 til at aktivere når de holdes inde, og knap 3 og 4 til at
virke med holde funktion.
Hvis man har aktiveret med holde funktion ved at trykke på knap 3, så vil relæet deaktivere hvis man
trykker på knap 1 (som er programmeret til at aktivere relæ, så længe knappen holdes nede)

