
Kumanda Özellikleri

Uzaktan Kumanda

Çalışma mesafesi ya da çalışma hassasiyeti 
azalırsa pil değiştirilmelidir

 Düşme, ıslanma vb. durumlar kumanda ömrünü etkiler

PCE00-010 PCE00-050 PCE00-150

15 Kanallı uzaktan kumanda5 Kanallı uzaktan kumanda1 Kanallı uzaktan kumanda

Çalışma Mesafesi:  Açık alanda 200 metre

                                 İki duvar arkasından 35 metre

 

Anma Gerilimi : 3V (CR2430)

Çalışma Frekansı : 433.92MHz   100KHz

Anma Gücü  : 10mW

Çalışma Sıcaklığı :

5 Kanallı kumandada tüm göstergeler yanarken kumanda grup kontrol 

moduna girer ve kumandada kurulu tüm motorlar aynı anda 

hareket e�rilebilir. 

15 kanallı kumandada gösterge “0” iken kumanda grup kontrol 

moduna girer ve kumandada kurulu tüm motorlar aynı anda 

hareket edebilir

2 Kumanda Kurulum Talimatı

5

Kumanda Ekleme Talimatı

Tüm Kumandaları Silme Talimatı

Kademeli Harekete Geçme Talimatı

Gücü Açın

Motor uzun süren bir uyarı 

sesi verip,  saat yönünde ve 

saat yönünün tersinde bir 

kere hareket edecek

Motor bir kere uyarı 
sesi verecek

Motor bir kere uyarı 
sesi verecek

Motor bir kere uyarı 
sesi verecek

Motor bir kere uyarı 
sesi verecek

P2 Ayar Düğmesine 
1 kere basın

P2 Ayar Düğmesine 
1 kere basın

P2 Ayar Düğmesine 
1 kere basın

P2 Ayar Düğmesine 
1 kere basın

Motor uzun süren bir uyarı 

sesi verip,  saat yönünde ve 

saat yönünün tersinde bir 

kere hareket edecekGücü Açın

Yukarı Düğmesine 
1 kere basın

Aşağı Düğmesine 
1 kere basın

Motor defalarca uyarı

sesi verip,  saat yönünde ve 

saat yönünün tersinde bir 

kere hareket edecek

Motor defalarca uyarı

sesi verip,  saat yönünde ve 

saat yönünün tersinde bir 

kere hareket edecek

Kurulum tamamlandı. 

Yukarı düğmesi motoru saat 

yönünde döndürür

Kurulum tamamlandı. 

Aşağı düğmesi motoru saat 

yönünde döndürür

Motora yeni bir kumandanın kurulumu yapıldığında motora daha önce kurulumu yapılan 

ve/veya eklenen kumandalarla ilgili tüm veriler silinir

Herhangi bir düğmeye basma işlemlerinin her biri, bir önceki işlemin bitiminden 6 saniye 

sonrasına kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde sistem önceki duruma geri yüklenecektir

Gücü Açın

Motor bir kere uyarı 
sesi verecek

Motor bir kere uyarı 
sesi verecek

Motor defalarca uyarı

sesi verip,  saat yönünde ve 

saat yönünün tersinde bir 

kere hareket edecek

A Kumandasının 
P2 Ayar Düğmesine 

1 kere basın

A Kumandasının 
P2 Ayar Düğmesine 

1 kere basın

B Kumandasının 
P2 Ayar Düğmesine 

1 kere basın

Ekleme

Tamamlandı

Herhangi bir düğmeye basma işlemlerinin her biri, bir önceki işlemin bitiminden 6 saniye 

sonrasına kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde sistem önceki duruma geri yüklenecektir

Gücü Açın P2 Ayar Düğmesine 
1 kere basın

Durdur Düğmesine 
1 kere basın

Motor bir kere uyarı 
sesi verecek

Motor bir kere uyarı 
sesi verecek

Motor defalarca uyarı

sesi verip,  saat yönünde ve 

saat yönünün tersinde bir 

kere hareket edecek

P2 Ayar Düğmesine 
1 kere basın

Silme

Tamamlandı

Herhangi bir düğmeye basma işlemlerinin her biri, bir önceki işlemin bitiminden 6 saniye 

sonrasına kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde sistem önceki duruma geri yüklenecektir

Gücü Açın
P2 Ayar Düğmesine 

1 kere basın
Yukarı Düğmesine 

1 kere basın
P2 Ayar Düğmesine 

1 kere basın

Motor bir kere uyarı 
sesi verecek

Motor bir kere uyarı 
sesi verecek

Motor defalarca uyarı

sesi verip,  saat yönünde ve 

saat yönünün tersinde bir 

kere hareket edecek

Kademeli Harekete Geçme

Tamamlandı

Her yukarı düğmesine ya da aşağı düğmesine 

basıldığında motor ilgili yönde 10 derece döner

Herhangi bir düğmeye basma işlemlerinin her biri, bir önceki işlemin bitiminden 6 saniye 

sonrasına kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde sistem önceki duruma geri yüklenecektir

Gösterge

Yukarı Düğmesi

Durdur Düğmesi

Aşağı Düğmesi

Önceki Kanal Sonraki Kanal

LCD Ekran

Yukarı Düğmesi

Durdur Düğmesi

Aşağı Düğmesi

Önceki Kanal Sonraki Kanal

Gösterge

Yukarı Düğmesi

Durdur Düğmesi

Aşağı Düğmesi

P2 Ayar Düğmesi
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Sistemin eski haline dönmesi için işlem tekrar yapılmalıdır.


