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 Techniniai duomenys 

PAVARA 
Maitinimo įtampa: ~230 V, 50/60 Hz 
Variklio maitinimas:  ~230 V, 50/60 Hz 
Maks. srovės suvartojimas: 2,8 A 
Galingumas: 330 W 
Sukimo momentas: 250 Nm 
Mažinimo santykis: 1/202 

 Komponentų aprašymas  

AUTOMATIKOS GRUPĖ 

 1) Viršutinis kupolo formos dangtis  
 2) Metalinė plokštelė  
 3) Atraminė plokštelė lazdos tvirtinimui  
 4) Pusiau ovalus lazdos laikiklis  
 5) Apsauginis dangtelis lazdos tvirtinimui  
 6) Korpusas iš galvanizuoto 

plieno 
 7) Galimybė įrengti papildomus 

    prietaisus  
 8) Galiniai išjungėjai  
 9) Perdavimo svirtis  
 10) Švaistiklis  
 11) Durelės  
 12) Atrama lazdos padėties 

      reguliavimui  
 13) Pavara  
 14) Valdymo blokas ZL38  

 PRIEDAI  

 1) G02000/G04000 - Aliumininė ovali lazda, baltos
 spalvos, diametras Ø 100 mm 
 2) G02040 - Balansavimo spyruoklė ø 40 (geltona)
 3) G04060 - Balansavimo spyruoklė ø 50 (žalia);
 4) G06080 - Balansavimo spyruoklė ø 55 (raudona);
 5) G02806 - Užuolaida po lazda 
 6) G02802 - Kronšteinas fotoelementams DIR 
 7) G028401  - LED juosta 
 8) G02807 - Fiksuota lazdos atrama 
 9) G02808 - Ne fiksuota lazdos atrama 
 10) G02809 - Raudoni atšvaitai  
 11) G02801 - Mirksinti kupolo formos lempa
 viršutinio dangčio  
 12) G06803 - Tvirtinimas ovaliai lazdai  
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Atidarymo laikas: 8 s 
Intensyvumas: 30% 
Kondensatorius: 35 µF 

 Apsauginė klasė: IP54 
 Svoris: 91 kg 
 Izoliacijos klasė: I 

 VAIZDAS IŠ KRONŠTEINO PUSĖS
 LAZDOS TVIRTINIMUI 

 1 
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VAIZDAS IŠ DURELIŲ PUSĖS 



 
 

 

Gabaritiniai išmatavimai

Išmatavimai pateikti mm
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Standartinės sistemos pavyzdys

1.   Automatika GARD 
2.   Valdymo blokas 
3.   Aliumininė lazda
4. Atšvaitai
5. LED juosta
6. Mirksinti lempa 

7. Stovas fotoelementams
8. Fotoelementai
9. Fiksuota atrama
10. Magnetinė kilpa
11. Kronšteinas ir fotoelementai DIR

12.  Prietaisas valdyti sistemą (kodinė klaviatūra, 
magnetinis raktas)

13. Stovas valdymo sistemai
14. Jungtis lazdai sujungti iš dviejų dalių
15. Antena
16. Rakto ieškiklis

Montavimo pagrindo paruošimas
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Pritvirtinkite 4 plokštės tvirtinimus  prie montuojamojo 
objekto.

Užpildykite duobę betonų, patalpinkite į jį  
montuojamajį objektą, atkreipiant dėmesį į tai 
kad, gofruoti vamzdžiai praeitu per tam pritaikyta 
angą. 

Montažinis pagrindas turi būti idealiai lygus,

 

švarus, o varžtų srėgis turi 

 

būti paviršiuje.

Palaukite ne mažiau 24 valandų, kad 
betonas pilnai užstingtu. Atsukite  

veržlęs ir nuimkite poveržlęs.

  

Veržlė M12 UNI 5588
Poveržlė

Varžtas M12 x 40 UNI 
5739
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PERDAVIMO SVIRTIES
ŠVAISTIKLIS

 

AUTOMATIKOS MONTAVIMAS

     

    

     

 

SUMONTAVUS KELIO UŽTVARĄ IŠ DEŠINĖS, 
PAKEISKITE LAZDOS ATIDARYMO KRYPTĮ, 
ATLIKUS SEKANČIUS VEIKSMUS:

    

   

  

- ATJUNKTI SPYRUOKLĖS TVIRTINIMO 
LAIKIKLĮ IR PERDAVIMO SVIRTIES ŠVAISTIKLĮ;

- ATLAISVINTI VARŽTĄ VARYKLIO SVIRTIES;

- PASUKTI PERDAVIMO SVIRTĮ 90°;

     

   

    

   

    

     

- PRIVERŽKITE REGULIAVIMO VARŽTĄ;

- PAKEISKITE VIETOMIS VARIKLIO FAZES
U - V IR GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ LAIDUS 
FA IR FC ANT SUJUNGIMŲ KALADĖLĖS 
VALDYMO BLOKE.

  

  

     

    

  

  

Kelio užtvaras skirtas montavimui iš kairės pusės 

 1 

  SPYRUOKLĖS TVIRTINIMO LAIKIKLIS

 3

PERDAVIMO SVIRTIS
 

REGULIAVIMO
VARŽTAS

 

Įstatykite individualu raktą į
sukite prie

kite durel s nuo korpuso.klrody
ą irspyn  pa

. Nuim
š laikrodžio
eę

- UŽFIKSUOKITE SPYRUOKLĖS TVIRTINIMO 
LAIKIKLĮ IR ŠVAISTIKLĮ IŠ PRIEŠINGOS 
PUSĖS PERDAVIMO SVIRTIES;



UNI5931 M8x20

UNI5931 M8x12

UNI6954 Ø2.9x13

UNI5931 M8x12

 
 

Pastatykite lazdos veleno atramine plokštelę, 
tarp plokštės ir tvirtinimo lazdos, sujungiant 
juos su vienu varžtu (M8 x 20). Palikite 
varžtą neužverštoje padėtyje palengvinti 
tolesnį lazdos diegimą.

Veleno plokštė

Tarpinė atraminė plokštė

Lazdos tvirtinimas

Įstatykite lazdą į tvirtinimą ir užfiksuokite su
varžtais M8x20 e M8x12

- Atpjaukite permatomą apsauginį profilį, reikiamo ilgio.

- Įstatykite jį į atitinkamą angą lazdoje. Pakartokite 
procedūrą su kita puse, uždėkite dangtelį ir varžtais 
pritvirtinkite.



UNI6954 Ø3.9x19

 
   

 
 

 
 

Prieš pradedant lazdos balansavimą būtina patikrinti, pagal apačioje pateikta lentelę atitinkamas spyruoklęs,
papildomu prietaisų ir pravažiavimo pločio:

Užfiksuokite varžtais dekoratyvinį 
apsauginį dangtelį ant lazdos 
tvirtinimo.

Lazdos balansavimas

 SPYRUOKLIŲ TIPAI 

 Spyruoklė 001G02040 Øe = 40 mm 

 Spyruoklė 001G04060 Øe = 50 mm 

 Spyruoklė 001G06080 Øe = 55 mm 

2.5  3.0  3.5  4.0  4.5  5.0  5.5  6.0  6.5  7.0  7.6

 400 mm Pravažiavimo plotis (maks. 3,75 m)

 2.0 

 PIRMA SPYRUOKLĖ 

 

Pravažiavimo plotis (m)         

 Paprasta lazda* 

 Paprasta lazda* + mobili atrama 

 
Paprasta lazda* + LED juosta

 

 
Paprasta lazda* + LED juosta + mobili atrama

 

 
Paprasta lazda* + užuolaida po lazda

 

 
Paprasta lazda* + užuolaida po lazda + LED juosta

PIRMA SPYRUOKLĖ

PIRMA SPYRUOKLĖ

PIRMA SPYRUOKLĖ

PIRMA SPYRUOKLĖ

PIRMA SPYRUOKLĖ

ANTRA SPYRUOKLĖ

ANTRA SPYRUOKLĖ

ANTRA SPYRUOKLĖ

ANTRA SPYRUOKLĖ

ANTRA SPYRUOKLĖ

ANTRA SPYRUOKLĖ



  
 

IŠBLOKUOKITE PAVARA IR PASTATYKITE LAZDĄ Į VERTIKALIĄ PADĖTI, UŽBLOKUOKITE PAVARĄ. 

- Prikabinkite traukės strypo dalį prie ankerinio 
tvirtinimo apačioje korpuso. Pakartokite šią 
procedūrą antrajai spyruokliai, jei tokia yra.

  

 

- Įdėkite varžtą UNI5739 
M12 x 70 spyruoklės 
tvirtinimo laikiklį ir 
priveržkite veržlę ant jo 
UNI5588 M12 (1 - 2). 
Pritvirtinkite varžtą prie 
viršutinio spyruoklės galo 
(2) ir traukės strypo dalį 
- prie apačios (3 - 4).



 

 

 

 

- ATBLOKUOKITE PAVARĄ IR 
PASUKITE SPYRUOKLĘ 
RANKINIU BŪDU, KAD 
PADIDINTI ARBA SUMAŽINTI 
TRAUKOS JĖGĄ. LAZDA TURI 
SUSTOTI KAMPU 45 °.

- Priveržkite veržlę ir užfiksuokite pavarą.
Pastaba: būtinai patikrinkite spyruoklių darbą darbingumą.
- Įsitikinkite, kad kai strėlė yra vertikalioje padėtyje,  
spyruoklė laisva;
- Įsitikinkite, kad kai strėlė yra horizontalioje padėtyje, 
spyruoklė yra įtempta;
- Prijunkite elektros jungtis prie valdymo bloko (žr. skyrių 
"Elektros jungtys").



 
 

Horizontali padėtis lazdos (= uždarymo) yra reguliuojama panašiai kaip ir vertikali: būtina atidaryti kelio užtvarą ir 
atreguliuoti laisvą atramą.

 Galinių išjungėjų reguliavimas  

Svarbi pastaba: reguliavimai galinių išjungėjų turi būti atlikti tik po to, kai buvo atlikti visi būtini sujungimai prie 
valdymo bloko. 
Uždarykite apžiūros duris ir įjunkite sistemos maitinimą. Paleiskite kelio užtvarą siekiant įsitikintii, kad atidarytoje 
padėtyje lazda sustoja kampu 89 ° ir uždarytoje padėtyje - horizontaliai.

 Dėmesio! Siekiant didesnio saugumo ir tinkamo sistemos veikimo būtina užtikrinti, kad atidarant ir 
uždarant, kelio užtvaro durys butu uždarytos.

Norėdami sureguliuoti lazdos vertikalią poziciją (= atidarymo) būtina 
uždaryti kelio užtvarą, atidaryti apžiūros duris ir pasukite laisva atrama 
papgal laikrodžio rodyklę (kad padidinti lazdos eigą) arba prieš laikrodžio 
rodyklę (kad sumažinti strėlės eigą).



 
 

 Kai sureguliuosite atidarytos ir uždarytos lazdos 
padėti būtina įtemti veržlę.

... pastatyti apžiūros duris ir viršutinį korpuso dangtį, uždaryti duris su raktu.

Baigus reguliavimo ir nustatymų įrangos
 darbus, valdymo blokas turi būti uždarytas, ....

         

   



 Rankinis kelio užtvaro išblokavimas 

- Įstatykite individualų raktą į spynelę ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę.  Pakelkite lazdą rankiniu 
būdu ir užblokuokite, sukant raktą prieš laikrodžio rodyklę.

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo įtampa ~230 V, 50/60 Hz

Galia                            400 W

Vartojimas laukimo režime 25 W

Maksimalus galingumas
papildomiems 

prietaisams, 24 V  
40 W

Izoliacijos klasė II

Korpuso medžiaga   ABS

SAUGIKLI Ų LENTELĖ

Apsaugoti:      Nominali srovė:

Elektrinis blokas   1.6 A-F

Elektrinė plokštė (tinklas)   5 A-F

Papildomi prietaisai 2 A-F

Valdymo prietaisa                630 mA-F   (valdymo blokas)    
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Pagrindiniai komponentai

Elektriniai sujungimai

Variklis, ~230 V

Ribinis jungiklis
uždarymo

Oranžinis

Oranžinis

Бе
лы

й
Кр

ас
ны

й

Rudas

Kondensatorius

Ribinis jungiklis
atidarymo

1.    Linijinis saugiklis
2.    Valdymo bloko saugiklis
3.    Aksesuarų saugiklis
4.    Elektrinės schemos saugiklis
5.    Sujungimų kaladėlė maitinimui
6.    Sujungimų kaladėlė transformatoriui
7.       Sujungimų kaladėlė elektriniam blokavimui
8.    Sujungimų kaladėlė galinių išjungėjų
9.    Sujungimų kaladėlė sichronizavimui dviejų kelio užtvarų
10.  Sujungimų kaladėlė enkoderiui
11.  Sujungimų kaladėlė išoriniams prietaisams.
12.   Jungtis atpažinimo korteliai

13.       Jungtis plokšteliai bendram darbui RSE (bendram darbui
dviejų kelio užtvarų nuosekliai arba lygiagrečiai)

14.  Automatinio uždarymo laiko reguliavimas (TCA)
15.    Jungikliai funkcijų pasirinkimui
16.  Pultelio prirašymo mygtukas
17.  LED radio kodo/automatinio uždarymo
18.  Skaitiklis darbinių ciklų
19.  Sujungimų kaladėlė varikliui
20.  Transformatorius
21.  Kondensatorius

Си
ни

й
Фи

ол
ет

ов
ый

Ор
ан

же
вы

й
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рн

ый

Серый

Ко
ри

чн
ев

ый

Pavara ir ribiniai jungikliai

Raudonas

Baltas
Juodas

Mėlynas

Raudonas
Juodas
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Maitinimas

Maitinimo kontaktai papildomiems prietaisams:
- įprastai ~24 V;
- 24 V, kada dirba akumuliatoriai atsarginio maitinimo; 
Bendra nominali galia: 40 W 

Maitinimo įtampa: 230 V, dažnis 50/60 Hz

Žiedinis kabelio antgalis 
su varžtu ir veržle 
įžeminimui.

VB2 maitinimas 
elektrinio blokavimo 
24 (pritaikyta 
jungtis)

VB1 maitinimas 
elektrinio blokavimo 
12 V

Išėjimas maitinimo elektrinio blokavimo: aktyvuojama 
su komanda kelio užtvarui atidaryti. 

Įspėjamoji lempa pranešanti, kad kelio užtvaras yra 
atidarytas (Specifikacija kontakto: 24 V, maks. 3 W). 
- Įspėjamasis šviesos signalas įsijungia, kai lazda yra 
pakeltoje padėtyje ir išsijungia, kai kelio 
užtvaras yra uždarytas.

Mirksinti įspėjamoji lemputė kupolo formos 
(Kontaktų specifikacijos: 24 V - maks. 8 W). 
- Lempa mirksi kelio užtvara atidarant ir 
uždarant.

LED juosta (Kontaktų specifikacija: 24 V,maks. 
24 W). 
- Lempa mirksi, kai lazda uždarytoje padėtyje ir 
judėjimo metu.

Signalizavimo prietaisai  



TXRX

 
 

Valdymo prietaisai

Mygtukas "Visiško sustojimo" (NC kontaktas) - Išjungia automatinį 
uždarymą. Norėdami atnaujinti normalų lazdos judėjimą spauskite ant 
valdymo bloko ar daviklio mygtuką. 
Jei funkcija nenaudojama nustatykite DIP-jungiklį į padėtį 6 ON.

Atidarymo mygtukas (normaliai - atviras kontaktas)

Atidarymo mygtukas (normaliai - atviras kontaktas) - Komanda 
kelio užtvarui atidaryti, kartu su kitu nuosekliai arba lygiagrečiai 
įrengtu kelio užtvaru.

Lazdos atidarymo ir uždarymo mygtukas. Lazda keliasi arba 
pakeičia judėjimo kryptį, priklausomai nuo galinės pozicijos 
Dip-jungiklio 2. Patikrinkite, kad jungiamieji laidai yra išdėstyti 
taip kaip parodyta piešinyje. 
Mygtuko komanda uždarimui. Šis parametras yra privalomas 
kai režimas įjungtas "Operatoriaus buvimas". Prijunkite laidus 
kaip parodyta paveikslėlyje.

Kontaktas (normaliai-uždaras) "Skubus uždarymas"
- Automatinis uždarymas kelio užtvaro, kliūčiai kirtus 
saugumo prietaisą ir užbaigus manevrą.

Uždarymo mygtukas (normaliai - atviras kontaktas) - Komanda kelio 
užtvarui uždaryti. Privaloma komanda naudodajant funkcija 
"Operatoriaus buvimas". Nustatykite užtrumpinimą, kaip parodyta 
paveikslėlyje.

Kontaktas (normaliai-uždaras) funkcijos " 
Pakartotinis atidarymas uždarymo režime" 
- Įėjimas saugos įtaisams prijungti, pavyzdžiui 
fotoelementai, atitinkančius standartų EN 12978 
reikalavimus. Kelio užtvaro uždarymo metu 
nutraukus spindulį, bus pakeista lazdos kryptis iki 
kelio užtvaro pilno atidarymo. 
Jeigu yra nenaudojama, perstatykite 
mikrojungiklį į 7 poziciją ON.

Fotoelementai DIR

Saugumo prietaisai



(DIR)

 

Schema elektrinio pajungimo fotoelementų veikimui testuoti 

Kiekvieną kartą, kai komandą atidaryti arba uždaryti valdymo 
blokas tikrina saugos įtaisų efektyvumą (Fotojutikliai). Dėl  
galimos problemos fotoelementams atliekant funkciją nurodo  
mirksinti lemputė ant valdymo bloko. Gedimo atveju visos 
komandos yra nutraukiamos, siunčiant signalą iš pultelio arba 
kodinės klaviatūros. 

Elektrinis pajungimas fotoelementų testavimui:

- Siųstuvas ir imtuvas turi būti prijungtas taip, kaip parodyta  

paveiksle;

- Pasirinkite funkciją "F 5" tų kontaktų, kurie yra prijungti prie 
įrenginių, kuriuos reikia patikrinti.

 

 
Sukimo momento ribotuvas

 

Norėdami pakeisti sukimo momentą, reikia nustatyti 
fastoną, pažymėtą juoda spalva laidą, vienoje iš 
keturių pozicijų: min. 1 ÷ maks. 4.

 
Jėgos nustatymas starto metu

Norėdami valdyti traukos jėgą atidarymo metu būtina nustatyti jungiklius №1 ir №3 į padėtį ON: visi 8 
skaitiklio diodai darbinių ciklų užsidegs.
Gražinkite mikrojungiklį 3 į padėti OFF, mikrojungiklis 1 gali likti padėtyje ON, jeigu reikia automatinio 
uždarymo funkcijos.



 
   

 
 

 
 

Skaitiklis darbinių ciklų
Šviesos diodas № 1 = 5000 ciklų 
Šviesos diodas № 2 = 10000 ciklų 

Šviesos diodas № 3 = 25000 ciklų  
Šviesos diodas № 4 = 50000 ciklų  
Šviesos diodas № 5 = 100000 ciklų  
Šviesos diodas № 6 = 250000 ciklų  
Šviesos diodas № 7 = 500000 ciklų  
Šviesos diodas № 8 = 1000000 ciklų 

- «A.C.T.»   Reguliuoja laukimą atviros pozicijos. Po šio laiko vartai užsidaro automatiškai.  Laukimo laikas 
gali būti reguliuojamas tarp 1 ir 120 sekundžių. 

Skaičiavimas darbinių ciklų kiekio kurie atvaizduojami 8 šviesos diodų pagalba. Norėdami iš naujo paleisti skaitiklį, 
būtina nustatyti mikrojungiklį 1 į padėti OFF (jeigu pradinė padėtis ON) ir jungiklį 3 į padėti ON, paspauskite CH1 
mygtuką ir palaukite, kol visos lemputės užges. Atnaujinus skaitiklį būtina grąžinti mikro jungiklį 1 į padėtį ON (jeigu 
nustatyta OFF) ir mikrojungiklis 3 padėtyje OFF. 

 Darbinių funkcijų pasirinkimas 

 Pradiniai nustatymai 

 ON  

 OFF 
  
          
          

 1 ON -  Automatinis uždarymas - automatinio uždarymo laikmatis įsijungia atidarymo ciklo pabaigoje. Iš anksto 
 nustatytą laiką galima reguliuoti ir  priklausomai nuo galimų prijungtų prietaisų saugumo;  po visiško sistemos 
 uždarymo arba esant įjungtam maitinimui, laikmatis neišsijungia (1 OFF - išjungtas). 
 2 OFF -  Atidaryti-uždaryti su mygtukais  (2-7) ir/arba siųstuvo (reikia radio imtuvo plokštės). 

 2 ON -  Tik atidaryti su mygtukais (2-7) ir/arba pultelio (reikia radio imtuvo plokštės). 

 3 ON -  Operatoriaus buvimas - Kelio užtvaras veikia pastoviai nuspaustu mygtuku: atidarymui mygtukai 2-3 ir mygtukai  
 2-4 uždarymui. 

 4 ON -  Išankstinis įjungimas signalinės lempos, kai atidaromas ir uždaromas kelio užtvaras.  Po komandos atidaryti 
 arba uždaryti kelio užtvarą signalinė lempa ir/arba LED juosta, prijungta prie [10-E7/10-E6], mirksi 5 
 sekundes iki lazda pradės jūdėti. 
 5 ON -  Kliūties aptikimas - Kai pavara yra sustabdyta (kelio užtvaras uždarytas, atidarytas arba sustabdytas su 
 komanda pilnai sustoti) aptinkama kliūtis judant lazdai, lazda atsidarys (pvz fotoelementai). 

 6 OFF -  Pilnas sustojimas. Sistemos sustojimas išskyrimas automatinio uždarymo;  kad atnaujinti lazdos jūdėjimą, 
 paspauskite ant valdymo bloko ar pultelio mygtuką.  Prijunkite mygtuką prie [1-2] kontaktų.  Jei funkcija yra 
 ne naudojama, nustatykite DIP-jungiklį į padėti ON. 
 7 OFF -  Pakartotinis atidarymas, uždarymo režime - Jeigu fotoelementai aptinka kliūtį kelio užtvaro uždarymo metu, lazda 
 keičia judėjimo kryptį iki pilno atsidarymo; prijunkite saugos prietaisus prie kontaktų (2 - C1); jeigu funkcija 
 nenaudojama nustatykite jungiklį į padėtį "ON";
 8 ON -  Funkcija automatinė diagnostiką fotoelementų - Leidžia plokštei patikrinti saugos prietaisų efektyvumą 
 (fotoelementų) po kiekvienos atidarymo ir uždarymo komandos (mikrojungiklis 8 į padėtį OFF, išjungta). 

 9 OFF -  Įjungtas encoder'is - leidžia aptikti kliūtis; (9 ON - išjungta). 

 10 -  Nenaudojamas, nustatykite mikrojungiklį į padėtį OFF. 

 Nustatymai 

  

         



ATOMO
AT01 • AT02

AT04
CAME

CAME
CAME

. 
 

 
 

 
  

 
 

Plokštė radio imtuvo

Prijunkite antenos laidą RG58 prie esamų kontaktų.

Perskaitykite instrukcija, pridėtą prie radio imtuvo
plokštės įpakavimo 001AF43SR.

Dažnis 
 МHz
 Plokštė

    radio imtuvo
 Pultelių  

serija

FM 26.995 AF130 TFM

FM 30.900 AF150 TFM

AM 26.995 AF26 TOP

AM 30.900 AF30 TOP

AM 40.685 AF40 TOUCH

AF43S / AF43SM TAM / TOP

AF43SR ATOMO

AF43S / AF43TW TWIN

AM 868.35 AF868 TOP

Antena

Plokštė radijo imtuvo 

 Atjunkite maitinimą ir/arba akumuliatoriaus avarinį maitinimą ir įdėkite radijo imtuvo plokštę.
Svarbi pastaba: elektroninė plokštė aptinka plokštę radijo imtuvo tik tada kai prijungtas prie maitinimo šaltinio.

Pulteliai

Radijo imtuvo aktyvavimas



TOUCH
TCH 4024 • TCH 4048

TOP
TOP-432A • TOP-434A 
TOP-302A • TOP-304A

CAME

CAME
CAME

CAME

TOP
TOP-432NA • TOP-434NA
TOP-862NA • TOP-864NA

TOP-432S

TWIN
TWIN 2 • TWIN 4

TAM
T432 • T434 • T438 

TAM-432SA

CAME
CAME

CAME

CAME

CAME

CAME

CAME

CAME

CAME

TFM
T132 • T134 • T138
T152 • T154 • T158

. 
 

 
 

 
  

 
 

ėtyje

Žiurėti instrukcija ant
įpakavimo



CH1

CH2

T1

T2

Kodo prirašymas

Plokštė radio imtuvo

- Spauskite ant pultelio mygtuką, kad išsaugotumėte kodą. LED liks pastoviai degti, nurodant sėkmingą 
saugojimą radijo kodą.

Šviesos diodas mirksi

Šviesos diodas dega pastovia šviesa

CH1 = Kanalas tiesioginių komandų prirašymui (komanda "tik atidaryti" arba "atidaryti-uždaryti", priklausomai nuo 
mikrojungiklio 2 padėties).
CH2 = Kanalas tiesioginių komandų prirašymui vienam iš papildomų įrenginių (radijo bangomis kartu su bendro
darbo lygiagrečiai arba nuosekliai sumontuotų kelio užtvarų).

- Laikykite nuspaudę CH1 mygtuką elektroninėje plokštėje. LED mirksi.

- Pakartokite tuos pačius veiksmus su mygtuku CH2.




