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РАДИОПРИЕМНИК 
LO.R1W/2W/1E/2E/1A/2A 

 
Инструкция за експлоатация 

 
1. Изтриване на паметта: подайте напрежение, като едновременно държите натиснат бутона на 
приемника, докато не светне и изгасне оранжевата индикаторна лампа . 
 
2. Паметта може да съдържа до 6 предавателя модел “с фиксиран код”  с различни кодове; 
когато се напълни го сигнализира, като 2 два пъти последователно светват  индикаторните 
лампи Червено-Зелено-Оранжево. 
 
3. За да се извърши самообучението на предавателите, дръжте натиснат за 4-5 сек. бутона на 
приемника. 5-кратното светване на зелената индикаторна лампа означава, че приемникът е в 
режим на програмиране. По нататък постъпете по следния начин: 
 
a) Светва червения светлинен индикатор (червено=първи канал); 
b) Ако се натиснете един бутон от дистанционното, този бутон се запомня на първия канал на 
приемника, ако не се натисне нищо, след 5..30 секунди програмирането продължава по-нататък. 
c) Светва зелената индикаторна лампа (зелено=втори канал, само при двуканалните  
радиоприемници LO.R2W/2E/2A); 
d) Ако се натисне един бутон от дистанционното, този бутон се запомня на втория  канал на 
приемника, ако не се натисне нищо, след 5..30 секунди програмирането продължава по-нататък. 
e) Светва оранжевата индикаторна лампа (оранжево=двата  канала, само при двуканалните  
радиоприемници LO.R2W/2E/2A); 
f) Ако се натисне един бутон от дистанционното, този бутон се запомня и на двата  канала на 
приемника, ако не се натисне нищо, след 5 секунди програмирането продължава по-нататък. 
 
 След точка f) приемника излиза от режим на самообучение на дистанционните, и това се 
сигнализира с 5 последователни светвания на зелената индикаторна светлина. 
 

 
Програмиране на времена 

 
Програмирането на тази функция е необходима само ако клиентът иска да включи релето с 
ограничено време от 1 минута или с две стабилни състояния. Производствените настройки са 
импулсна работа на релето за 1 сек. 
За програмиране на времето на работа на релето  на първия предавател, постъпете по следния 
начин : 
 
a) Натискайте бутона на приемника, докато  се визуализира последователност от 5 светвания 
на червената индикаторна лампа (бутонът трябва да се държи натиснат за около12 секунди) 
b) Червената индикаторна светлина извършва 1 светване, което означава, че сме в режим на 
програмиране на времената за 1-ви канал. На всяко натискане на един бутон на кой да е 
предавател, червената индикаторна лампа извършва циклично 1,2,или3 светвания, и после пак 1 
,2 или3 светвания. На всеки различен начин на светване, съответства различен начин на 
настройка на времената на релето., както е показано на таблица А. 
За запаметяване на желаното програмиране, натиснете кой да е бутон на предавателя, докато 
получите светване, което отговаря на функцията, избрана от  таблицата, след това почакайте 5 
секунди, и програмата ще продължи автоматично по-нататък. 
c) Зелената индидкаторна светлина мига веднъж, и това означава, че сме в режим на 
програмиране на времената за 2 канал. 
.Процедурата е аналогична на точка b), само че се отвася за 2 канал на приемника. Продължете с 
точка b) и след това минете директно на т. D) 
d) След 5 секунди 5 светвания на червената сигнална лампа означават, че сме излезли от режим 
на пгограмиране. 
 



 
Таблица А 
 

 
 
Когато приемникът работи, мигането на червената индикаторна лампа означава наличие на 
радиосмущения. 

Забележки към клиента 
 

Мостчето на джъмпера на платката служи за избор на захранващо напрежение. 
Отворен джъмпер=12Vac/dc 
Затворен джъмпер= 24Vac/dc 

 
 

 
За да се избегнат евентуални функционални аномалии, препоръчваме да не се семообучават 
предаватели с дип-суичове само на off или на on. За добрър обхват съветваме антената да се 
монтира далече от метални маси и да се избягва близкото съседство на повече приемници. 
 
Таблица В 
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