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Bruksanvisning
5-Kanal fjärrkontroll

Programmering av fjärrkontroll: 
För att programmera fjärrkontrollen gör enligt följande:
1) Kontrollera att ett friskt batteri sitter i fjärrkontrollen.
2) Tryck på fjärrkontrollens P+ och P- knappar tills önskad LED - lampa lyser. 
    Den översta LED:n indikerar motor 1, nästa LED motor 2, etc
3) Slå av strömmen till motorn, slå sedan till strömmen igen. 
    Motorn är nu i programmeringsläge under 10 sek.
5) Tryck på programmeringsknappen P2 på fjärrkontrollens baksida 2 ggr. ( ca 0.5 sek per
    tryckning ) och därefter på ”Upp” knappen på fjärrkontrollens framsida.
6) Motorn kommer nu att ge en signal av upprepade pip. 
    Denna signal är en bekräftelse på att motorn och fjärrkontrollen kodats till varandra.
    OBS! Motorn är i programmeringsläge under 10 sek efter det att strömmen slagits på. 
    Programmeringen måste påbörjas inom dessa 10 sek.

Kontrollera Upp - Ner riktning:
- Kontrollera att motorn går upp och ned på rätt knapp
Beroende på vilken sida motorn sitter på kan rotationsriktnignen behöva ändras. Går motorn 
i fel riktning i förhållande till ”Upp” och ”Ned” knapparna på fjärrkontrollen gör enligt följande:
-Programmera om fjärrkontrollen enligt punkt 1 till 6 ovan, men istället för att trycka på ”Upp” 
under punkt 5, tryck ”Ned”. Detta byter rotationsriktining på motorn.

För att programmera nästa motor:
Gör om punkterna 2 - 6 enligt ovan.

Manövrering av alla motorer i grupp:
För att manövrera alla motorerna som en grupp
ska fjärrkontrollens kanalväljare sättas i läge
där alla 5 LED lamporna lyser samtidigt. Detta 
läge gör att alla motorerna gemensamt och 
samtidigt manövreras då ”Upp” eller ”Ner” -
knappen på fjärrkontrollen används.

Fjärrkontrollen är nu klar att användas.
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CR 2430
Li-Mn 3V

Programmeringsknapp (P2)

P+ Knapp

Ner/Ut Knapp
P- Knapp

Upp/In Knapp
Stopp Knapp


