Programare Telecomanda Nice Era Flor - FLORE

Telecomenzile Nice Era Flor-FLORE sunt
mecanisme inteligente care ne scutesc de mult
efort, cand vine vorba de manevrarea portilor
automate.
Aceste transmitatoare pot avea 1, 2 sau 4 canale
si functioneaza la o frecventa de 433,92 MHz.

Inainte de a programa telecomanda Nice Era One, este
recomandat sa verificati daca led-ul se aprinde, prin apasarea
oricarui buton al transmitatorului. Daca nu se aprinde, cu
siguranta bateriile trebuie inlocuite.
Pentru ca telecomanda sa functioneze optim, trebuie sa o
asociati cu receptoarele prevazute cu sistemul de codare “OCode”. Exista mai multe modalitati prin care puteti programa
o telecomanda Nice Era One.
Programare 1:
Aceasta modalitate va permite sa memorati in receptor
toate butoanele transmitatorului. Butoanele sunt asociate in
mod automat cu fiecare control gestionat de centrala de
comanda.

Programare 2:
Cea de-a doua procedura pemite memorarea unui singur
buton al telecomenzii. Utilizatorul va trebui sa selecteze din
cele patru comenzi de control gestionate de unitatea de
comanda, pe aceea pe care doreste sa o asocieze cu butonul
care este programat.

Inlocuirea bateriei
Atunci cand bateria telecomenzii dumneavoastra se descarca, veti primi semnale din partea ledului. Cand bateria este aproape epuizata, led-ului ii va lua mai mult timp ca sa se aprinda. Cand bateria
este epuizata complet, led-ul isi va diminua din luminozitate.
In aceste cazuri, singura solutie este schimbarea bateriei cu una identica, precum se poate observa
in figura alaturata.

Caracteristici tehnice telecomanda Nice Era Flor-FLORE
Frecventa
Raza estimata
Codare
Alimentare
Durata bateriei
Grad de protectie
Dimensiuni
Greutate

433,92 MHz
150/200 m cu antena acordata in exterior
digitala 52 bit (4,5 miliarde de combinatii)
3 Vdc
3 ani (10 transmisii pe zi)
40 IP
58x86x22 h (mm)
55 g

Pentru o programare profesionala si rapida a telecomenzilor Nice Era Flor - FLORE, puteti apela
la serviciile noastre de cea mai buna calitate. Specialistii nostri sunt pregatiti oricand sa fie
contactati de dumneavoastra, pentru a va facilita orice tip de instalare kit sau motor
automatizare.
Ne gasiti pe site-ul www.automatizari.store.ro, la numarul de telefon mobil 0733.101.101 sau
la numarul de telefon fix (+4) 021.450.60.70.
Va garantam profesionalism, eficienta si rapiditate.

