SM50P

Τηλεχειριστήριο RF

RF REMOTE CONTROL

Το SM-50 εκτός από ποµπός είναι και δέκτης. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να το προγραµµατίσουµε
από άλλα ίδιου τύπου Remote Control. Επίσης µπορεί να αυτό-προγραµµατιστεί βάζοντας µόνο του
έναν τυχαίο κωδικό σε όποιο µπουτόν θέλουµε. Συνολικά µπορεί να αυτό-προγραµµατιστεί ή να
προγραµµατίσει µέχρι και 3 διαφορετικούς κωδικούς. ∆ηλαδή ένα κωδικό για κάθε πλήκτρο.
Kαταχώριση κωδικού στο SM-50 (αντιγραφή κωδικού από άλλο Remote Control)

1. Πατάµε και τα τρία µπουτόν µαζί. Το LED ανάβει συνεχώς. Το SM50 είναι έτοιµο για
προγραµµατισµό
2. Αφήνουµε ελεύθερα όλα τα µπουτόν. Τότε το LED σβήνει
3. Τοποθετούµε το µπροστινό µέρος του Remote Control που θέλουµε να αντιγράψουµε στο
µπροστινό µέρος του SM-50.
4. Κρατώντας πατηµένο το µπουτόν του SM-50 που θέλουµε να προγραµµατίσουµε, πατάµε το
µπουτόν του Remote Control που θέλουµε να αντιγράψουµε.
5. Όταν το Remote Control αντιγραφεί τότε ανάβει το LED του SM-50 και εκπέµπει κωδικό που
έχουµε αντιγράψει.
6. Αφήνουµε όλα τα µπουτόν. Το SM-50 έχει προγραµµατιστεί.
Καταχώρισης τυχαίου κωδικού σε κάποιο πλήκτρο
Εκτός από την δυνατότητα να αντιγράψουµε άλλο ίδιου τύπου Remote Control έχουµε την δυνατότητα
να προγραµµατίσουµε σε οποιοδήποτε µπουτόν (ή σε συνδυασµό δύο µπουτόν) κάποιο τυχαίο κωδικό
που δηµιουργείται αυτόµατα από τον µικροεπεξεργαστή του SM-50 ακολουθώντας τις πιο κάτω
ενέργειες.
1. Πατάµε και τα τρία µπουτόν µαζί. Το LED ανάβει συνεχώς.
2. Αφήνουµε ελεύθερα όλα τα µπουτόν. Τότε το LED σβήνει
3. Πατάµε ξανά και τα τρία µπουτόν µαζί. Το LED ανάβει ξανά συνεχώς.
4. Αφήνουµε προσεκτικά τα µπουτόν εκτός από το µπουτόν που θέλουµε να προγραµµατίσουµε.Το
LED αρχίζει να αναβοσβήνει αργά. Εξακολουθούµε να το κρατάµε πατηµένο (περίπου για 10΄΄) µέχρι το
LED του SM-50 να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα εκπέµποντας τον κωδικό που έχει
προγραµµατίσει.
5. Αν κάτι από τα ανωτέρω δεν κάνουµε σωστά επαναλαµβάνουµε τις ανωτέρω ενέργειες από την αρχή.
Ανακύκλωση: Το προϊόν είναι κατασκευασµένο από διάφορα είδη υλικών, µερικά από τα οποία
µπορούν να ανακυκλωθούν, ενώ άλλα πρέπει να απορρίπτονται. Βεβαιωθείτε ότι η ανακύκλωση
ή απόρριψη του προϊόντος γίνεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους.
Ορισµένες ηλεκτρονικές συσκευές µπορεί να περιέχουν ρυπογόνες ουσίες. Μην τις πετάξετε.

RoHS
COMPLIANT

SM-50 is a transeiver so it can clone other Remote Controls of the same type. It can also generate a
random new code to any of the given buttons. SM-50 it can store up to three (3) different codes, one for
each button.
Store code in SM-50 (copy from other Remote Control)
1. Press all three buttons simultaneously and the LED turns on steadily.SM50 Is ready to be
programmed.
2. Release all three buttons and the LED turns off.
3. Place the remote control we want to copy facing the one we program.
4. Holding the button of the remote control we want to program pressed, press the button of the remote
control we want to copy.
5. When the LED of the SM-50 we want to program starts blinking the remote control has been
coppied.
6. Release all buttons.SM-50 is programmed.
Store Random code on button
SM-50 can generate a new random code on each button or combination of two buttons as bellow.
1. Press all three buttons simultaneously and the LED turns on steadily
2. Release all three buttons and the LED turns off.
3. Press again all three buttons simultaneously and the LED turns on steadily
4. Release all buttons except the one we want to program with the random code.
The LED starts blinking slowly. We keep the desired button pressed (for 10'’) until the LED of SM-50
starts blinking quicker transmitting the code we have just programmed.
5. If something goes wrong repeat the entire procedure.

Technical specifications
Carrier Frequency
Coding

: 433.92mhz
: 12-32bit digital
code
Radiated Power
: 1mW
Power input
: 12Vdc / 25mA
max - LR23
Battery
Working temperature : -40oC to
o
+85 C

 EN 55022, 61000-4-3, 61000-4-2
 EN 300 220-1, -3,
 EN 60950

hereby declare that:
Product : Remote Control Transmiter
Model : SM 50 P
is in conformity with the applicable
requirements of the following documents.

AUTOTECH
Remote Control
Model: SM-50

Frequency: 433.92MHZ
Application: Non-Specific SRD

99/5/EC Made in EU

Τηλεχειριστήριο RF

 EN 301 489-1, -3

I hereby declare that the equipment named above has been
designed to comply with the relevant sections of the above
referenced specifications. The unit complies with all the
applicable essential requirements of the directives mentioned.

Disposal: This product is made from various kinds of material, some of which can be
recycled while others must be disposed of. Make sure you recycle or dispose of the product
in compliance with current laws.
Some electronic components may contain polluting substances; do not dump them.
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DECLARATION OF CONFORMITY
AUTOTECH - G .KAPSALIS
8, Archimidous str. 12134 Peristeri Athens,
Greece, Tel: +302105780019, Fax: +302105785112
In accordance with the following directives:
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Apergis Antonios
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