Pilot radiowy FOREST MULTI - 5201001460
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

● Zasięg wewnątrz budynków do 30 m
● Warunki pracy: -10°C - +
+50°C
● Tryb pracy : MANUAL, TIMER, DYNAMIC (+/- 15min)
●

● Bateria 3V (CR2430)
● Czas użytkowania baterii do 3 lat
● Częstotliwość fal 433.92 MHz
● Moc transmisji 10mW

wybór kanału

tryb: manual, timer i dynamic timer

ustawianie trybu “MODE”

klawisz otwarcia / w górę

klawisz stop

ustawianie czasu “TIME”

klawisz zamknięcia / w doł

bez funkcji

zmiana kanałów +/bateria
USTAWIENIE ZEGARA

by ustawić tryb: "MANUAL"
na wyświetlaczu pilota
pojawi się "man"

Wciśnij przycisk "TIME"
na około 7 sekund
cyfry zaczną mrugać

Przyciskami: "OPEN"/"CLOSE" Wciśnij przycisk "TIME"
ustaw właściwy czas
by przełączyć sie pomiędzy
ustawieniami godzin i minut

Wciśnij przycisk "TIME"
na około 7 sekund
cyfry przestaną mrugać

Wciśnij przycisk "TIME"
1 raz
by zapisać nowe ustawienia

USTAWIENIE CZASÓW OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA DLA KAŻDEGO KANAŁU Z OSOBNA

Wciśnij przycisk "MODE"
by ustawić tryb: "AUTO"
lub symbol zegara

Wybierz kanał

Przyciskami: "OPEN"/"CLOSE" Wciśnij przycisk "TIME"
ustaw żądany czas
by przełączyć sie pomiędzy
ustawieniami godzin i minut
ZAMKNIĘCIA
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Wciśnij przycisk "TIME"
na około 7 sekund
cyfry godzin zaczną mrugać

Wciśnij przycisk "TIME"
na około 7 sekund
cyfry przestaną mrugać

Przyciskami: "OPEN"/"CLOSE"
Wciśnij przycisk "TIME"
ustaw żądany czas
by przełączyć sie pomiędzy
ustawieniami godzin i minut
OTWARCIA

Wciśnij przycisk "MODE"
by przełączyć się do ustawień
czasu ZAMKNIĘCIA

Wciśnij przycisk "MODE"
by ustawić tryb: "AUTO"
lub symbol zegara
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Pilot radiowy FOREST MULTI - 5201001460
TRYBY PRACY URZĄDZENIA

Manual (man)

AUTO (auto)
DYNAMIC (

Pilot działa wyłącznie poprzez sterowanie klawiszami " OPEN" / "CLOSE"
Funkcje sterowania czasowego pozostają wyłączone
Pilot działa według nastawionych czasów OTWARCIA / ZAMKNIĘCIA ustawionego dla danego kanału
Pozostawienie urządzenia na kanale 00 aktywuje sterowanie czasowe dla wszystkich kanałów
) Urządzenie działa jak w trybie AUTO, dodatkowo samoczynnie zmienia ustawione wcześniej czasy o +/- 15 minut
Różnice w czasie uruchomienia następują w drugiej dobie użytkowania tej funkcji

FUNKCJE

●
●

Ustawienie kanału "00" umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami przypisanymi do kanałów 1-15 na pilocie
Ustawienia fabryczne dla każdego kanału uruchomią funkcję OTWARCIA o 6:30 a ZAMKNIĘCIA o 17:30

FAQ Często zadawane pytania:
● Dlaczego po ustawieniu godziny zegar nie rozpoczął odmierzania czasu ?
Odp: proszę przy wykonaniu ustawień dokonać potwierdzenia ustawień wciskając klawisz “TIME” jeszcze jeden raz .
● Dlaczego nie mogę dokonać żadnych ustawień ?
Odp: przerwa pomiędzy wciskaniem klawiszy nie może przekroczyć 10 sekund.
● Dlaczego wyświetlany jest komunikat Er:01 ?
Odp: Czas ustawień dla otwarcia i zamknięcia powinien sie różnić minimum o 30 min.
● Dlaczego sterowanie czasowe funkcjonuje tylko dla jednego kanału ?
Odp: Uruchomienie funkcji timera sterującego wszystkimi zaprogramowanymi czasami następuje po wybraniu kanału 00
● Dlaczego nie mogę ustawić komunikacji pomiędzy pilotem a odbiornikiem / włącznikiem ściennym RF ?
Odp: Przy programowaniu należy ustawić urządzenia względem siebie nie dalej niż 0,5 metra.

FOREST MULTI WALL SWITCH RF - 5201001470

Włącznik ścienny radiowy MULTI - 5201001470
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

● Bateria 3V (CR2032)
● Czas użytkowania baterii do 3 lat
● Częstotliwość fal 433.92 MHz
● Moc transmisji 10mW
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● Zasięg wewnątrz budynków do 30 m
● Warunki pracy: -10°C - +
+50°C
● Można przypisać do 20 odbiorników na każdy kanał
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Odbiornik radiowy MULTI - 5201001360/1/2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
● Szybkie podłączenie do gniazda nr 1-EYE
● Odbiornik Multi może równolegle sterować kilkoma napędami Shuttle
● Warunki pracy: -10°C - +50°C
● Współpracuje z pilotem Forest Multi i włącznikiem ściennym Multi

● Zasilany z napędu SHUTTLE
● Może być używany jako włącznik ścienny:
z kablem o dł 0,5 mb - art no. 5201001360
z kablem o dł 3,5 mb - art no. 5201001361
● Wersja CLICK-ON do zainstalowania
na obudowie Shuttle: - art no. 5201001362

Przycisk PROGRAMOWANIA
Dioda LED

Przycisk PROGRAMOWANIA

Przycisk OTWÓRZ
W GÓRĘ
Przycisk STOP

Przycisk ZAMKNIJ
W DÓŁ

DODAJ DO ODBIORNIKA NOWY PILOT /

Wciśnij przycisk
PROGRAMOWANIA

Niebieska dioda
zaświeci się

USUŃ Z ODBIORNIKA PILOT /

Wciśnij przycisk
PROGRAMOWANIA

lub
Wciśnij przycisk
STOP

Niebieska dioda
zaświeci się

lub
Wciśnij przycisk
STOP

Wciśnij przycisk
PROGRAMOWANIA
zaświeci się
czerwona dioda
Zbliż programowany pilot/włącznik na odległość
0,5 m od odbiornika. Wybierz kanał
i wciśnij przycisk OTWÓRZ (OPEN)

Zapamiętanie nowego pilota / włącznika
potwierdzi 3-4 krotne błyśnięcie diody

USUŃ WSZYSTKIE PILOTY /

Wciśnij JEDNOCZEŚNIE na około 6 sekund
przycisk STOP + ZAMKNIJ ( CLOSE)

Usunięcie wszystkich pilotów / włączników
potwierdzi 1 krotne błyśnięcie diody

Wciśnij przycisk
PROGRAMOWANIA
zaświeci się
czerwona dioda

Wybierz kanał
i wciśnij przycisk ZAMKNIJ (CLOSE)

lub

Usunięcie pilota / włącznika
potwierdzi 1 krotne błyśnięcie diody

Wciśnij na około 10 sekund przycisk programowania
w odbiorniku CLICK-ON aż dioda błyśnie
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Odbiornik radiowy FMS/BCS MULTI - 5104011500
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
●
●
●
●

Zasilany 230V ac - obciążenie do 500 W
Sterowanie jednym napędem
Może być stosowany jako włącznik ścienny
Współpracuje z pilotem Multi i włącznikem
ściennym Multi

● Przewody o maks. przekroju 2,5 mm ²
● Jeden kanał
● Warunki pracy: -10°C - +50°C
● Programowanie identyczne jak odbiorników Shuttle Multi 5201001360

przycisk PROGRAMOWANIA

dioda led

Przycisk OTWÓRZ
W GÓRĘ
Przycisk STOP

Przycisk ZAMKNIJ
W DÓŁ

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Napęd rurowy BCS / ATLANTIS

czarny
niebieski
brązowy
żółto-zielony

230V ac
OCHRONNY
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żółto-zielony

ZASILANIE

brązowy

NEUTRALNY

niebieski

forestpolska.com

4/4

