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GRAVANDO CONTROLE DO CANAL CH1

1°- Aperte a tecla CH1 por 1 segundo , em seguida o LD1 vai acender por 5 segundos (tempo para programar o controle).

2°- Aperte o primeiro botão do controle por 2 segundos , o LD1 vai piscar quando o controle for memorizado.

3°- Efetue o teste com o controle apertando o botão gravado, o LD1 vai acender ao comando do controle.

4°- Caso não haja resposta do receptor repita a operação do 1° e 2°.

APAGANDO CONTROLE INDIVIDUAL CH1
1°- Aperte a tecla CH1, o led LD1 vai acender.

2°- Aperte a tecla do controle que deseja apagar do receptor, o LD1 vai apagar.

3°- Após este momento o controle foi deletado e já não interage com o receptor 

GRAVANDO CONTROLE DO CANAL CH2.
1°- Aperte a tecla CH2 por 1 segundo , em seguida o LD2 vai acender po 5 segundos (tempo para programar o controle).

2°- Aperte o segundo botão do controle por 2 segundos , o LD2 vai piscar quando o controle  for memorizado.

3°- Efetue o teste com o controle apertando o botão gravado, o LD2 vai acender ao comando do controle.

4°- Caso não haja resposta do receptor repita a operação  do 1° e 2°.

APAGANDO CONTROLE INDIVIDUAL CH2
1°- Aperte a tecla CH2, o led LD2 vai acender.

2°- Aperte a tecla do controle que deseja apagar do receptor, o LD1 vai apagar.

3°- Após este momento o controle foi deletado e já não interage com o receptor. 

GRAVANDO O CONTROLE COMO CADEADO ELETRÔNICO.
1°- Aperte a tecla (CH1) e logo em seguida a tecla (CH2).

2°- Os LD1 e LD2 deveram ficar acesos durante 5 segundos (tempo para a programação).

3°- Aperte uma tecla do controle que ainda não foi usada, por 2 segundos.

4°- Os LD1 e LD2 vão piscar ,indicando que já foi programado como CADEADO eletrônico.

5°- Efetue o teste ,apertando o botão do controle remoto, imediatamente os dois leds (LD1 e LD2) vão ficar piscando.

6°- Caso não haja resposta dos leds (LD1 e LD2) repita a operação do 1° a  4°.

APAGANDO CONTROLE GRAVADO COMO CADEADO ELETRÔNICO.
1°- Aperte a tecla (CH1) e logo em seguida a tecla (CH2).

2° - Os LD1 e LD2 deveram ficar acesos durante 5 segundos (tempo para a programação).

3°- Aperte uma tecla do controle que foi usada como cadeado eletrônico, por 2 segundos.

4°- Os LD1 e LD2 vão apagar ,indicando que já foi apagado o controle que outrora era usado como  cadeado eletrônico.

5°- caso não haja respoda dos leds (LD1 e LD2) repita a operação do 1° a 4°.

ATIVANDO CADEADO ELETRÔNICO.
1°- Aperte a tecla do controle gravado como cadeado eletrônico por 1 segundo.

2°-Em seguida os leds (LD1 e LD2) vão ficar piscando, indicando que o receptor esta bloqueado contra acionamento indevido.  

DESATIVANDO O CADEADO ELETRÔNICO.
1°- Aperte a tecla do controle gravado como cadeado eletrônico por 1 segundo.

2°-Em seguida os leds (LD1 e LD2) vão ficar apagados, indicando que o receptor esta desbloqueado.  

APAGANDO TODOS OS CONTROLE E DESBLOQUEANDO O CADEADO ELETRÔNICO.
1°- Desligue o receptor da rede elétrica.

2°- Aperte a tecla (CH1) e ligue o receptor na rede elétrica com esta chave pressionada .

4°- Os leds (LD1 e LD2 ) vão piscar indicando que os controles foram apagados e o receptor desbloqueado.

3°- Quando o receptor for energizado solte a tecla (CH1).

RECEPTOR DUO 433MHZ C / SINALEIRO.

Itens que compõem o produto.: 

1 - caixa plastica. 
1 - receptor.  
1 - cabo com conector : marrom, 
vermelho, laranja e amarelo. 
1 - par de fios laranja e amarelo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

1-Freqüência de operação :433.92mhz 
2-Função receptor simples e ativador de sinaleiro. 
3-Função receptor duplo. 
4-Grava até 512 botões. 
5-Retardo do acionamento programável por JUMPER. 
6-Compatível com controles :Rolling Code e 
Learning Code. 
7-Reconhece mais de 90%dos controles do mercado. 
8-Cadeado Eletrônico: proteção contra acionamento indevido. 
9-Tensão de operação: 12V/24V AC/DC 100ma 
selecionado por JUMPER. 
10-Corrente de carga : 2A. 
11-Tensão máxima da carga:220VAC. 
12-Temperatura de funcionamento: 0°c a 50°c. 
13-Umidade do ar :90% sem condensação.
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USANDO RECEPTOR COMO ACIONAMENTO DO SINALEIRO.

REDE ELÉTRICA CONFORME PADRÃO DO SINALEIRO.

REDE

AMARELO

LARANJA

VERMELHO =
MARROM     =

LARANJA     =
AMARELO    =

USANDO RECEPTOR COMO ACIONAMENTO DUPLO-COMANDO

AMARELO  =BOT

LARANJA  =CM

JP1  (5 SEGUNDOS) 

JP2 (10 SEGUNDOS) JP3 (15 SEGUNDOS) 

BOT
CM
12V +
GND

1° - grave o controle remoto no receptor. 
2° - determine o tempo de retardo que vai usar 
através do JP1 (5 segundos, JP2 (10 segundos)
 ou JP3 (15 segundos) 
3°- O sinaleiro será ativado imediatamente após
 o acionamento do controle remoto 
e o portão recebera o comando para abertura
 automaticamente após o tempo 
determinado através do JUMPER . 
4° - Após a central receber o comando de abertura
 o usuario tem no máximo 25 segundos para efetuar 
o fechamento do portão. 
5° - dentro do tempo de 25 segundos após o 
acionamento da central, toda vez que o usuario
 apertar o botão do controle, este tempo
 é zerado e sendo assim decorre mais 25 segundos
 após o último comando. 
6° - Após decorrido o tempo de 25 segundos o 
receptor entrará em modo de acionamento 
retardado determinado por inserir os JUMPER
 JP1, JP2 ou JP3. 
7° lembrando que a lei determina um retardo de
 15 segundos após o acionamento do sinaleiro
 para abertura do portão. 

CONECTAR A CENTRAL DO PORTÃO.

2° -Gravar o controle remoto no canal determinado CH1 ou CH2 

3° - conectar o o receptor externo na central de comando. 

4° - ligar o par de fio na segunda central a ser controlada. 
5° - fio laranja CM. 
6° - fio amarelo BOT. 

1° -Selecione o JUMPER  JP4.

VERMELHO =
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LIGAR NA CENTRAL 1

LIGAR A CENTRAL 2

LEI Nº 16.809, DE 23/01/2018

"SINALEIRO NÃO INCLUSO".

"ATENÇÃO!"
"Para usar este equipamento deve-se apagar todos controles memorizados
 na central de comando do portão e gravar neste equipamento !"

ATENÇÃO: ABERTURA E FECHAMENTO DE EMERGÊNCIA! 

Aperte o botão do controle por (3 s) três segundos, a central 
recebera o comendo de abertura ou fechamento imediato!

JP1 (5 SEGUNDOS) 




