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Rys.1 Opis przycisków pilotów dostępnych ze sterownikiem:
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Wprogramowanie pilotów do pamięci sterownika:
Nacisnąć na 1 sekundę przycisk programowania PROG, następnie
nacisnąć dowolny przycisk w pilocie.
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IMPULS +5V DO ROZBROJENIA
ALARMU BEZPILOTOWEGO

IMPULS +5V DO UZBROJENIA
ALARMU BEZPILOTOWEGO
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PROG

PRZYCISK PROGRAMOWANIA

SIŁOWNIKI OTWIERAJĄCE
ZAMKI W DRZWIACH

Posiadacie Państwo profesjonalne urządzenie, które zostało szczegółowo
przebadane przez naszą firmę. Jego jakość i skuteczność potwierdziło także
wiele zakładów na stałe z nami współpracujących. Należy jednak pamiętać,
że tak samo ważnym jak posiadanie niezawodnego urządzenia jest jego
solidny montaż. Prosimy więc o dokładne zapoznanie się z instrukcją.
Sterownik KLAMSTER przeznaczony jest do otwierania poprzez siłowniki
elektryczne drzwi. Urządzenie przystosowane jest także do współpracy z
alarmem bezpilotowym.
Otwieranie drzwi: Nacisnąć wybrany przycisk w pilocie.
EFEKT: pojawienie się 1 sekundowego impulsu +5V do rozbrojenia alarmu
bezpilotowego na wyjściu 12 sterownika (wyłączenie alarmu), otwarcie
odpowiednich drzwi.
Włączenie alarmu: Nacisnąć jednocześnie przycisk „B” i „C” w pilocie.
EFEKT: Włączenie alarmu (pojawienie się 1 sekundowego impulsu +5V do
uzbrojenia alarmu bezpilotowego, na wyjściu 13 sterownika).
Wyłączenie alarmu: Nacisnąć jednocześnie przycisk „B” i „C” w pilocie.
EFEKT: Wyłączenie alarmu, pojawienie się 1 sekundowego impulsu +5V do
rozbrojenia alarmu bezpilotowego.
GWARANCJA
Producent udziela 12 miesięcy gwarancji (od daty instalacji) na poprawne
działanie centralki nie dłużej jednak niż 18 miesięcy od daty produkcji
umieszczonej na plombie gwarancyjnej. W tym okresie zobowiązuje się do
bezpłatnego usuwania jej usterek. Warunkiem otrzymania gwarancji jest
montaż w zakładzie autoryzowanym przez producenta. Producent centralki nie
ponosi odpowiedzialności za przyłączone do niej siłowniki. Gwarancji nie
podlegają uszkodzenia wynikłe ze złego podłączenia, uszkodzenia
mechaniczne, elementy obudowy pilotów i centrali, baterie pilotów.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki
gwarancji.
Czytelny podpis klienta....................

Usunięcie pilotów z pamięci sterownika:
Nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund przycisk programowania
PROG, wszystkie piloty zostają usunięte z pamięci sterownika.
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Pieczątka i podpis montażysty
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