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Приемник 
R1WBV/2WBV/1EBV/2EBV 

 
 

Приемниът може да запамети 1000 
предавателя с вариращи кодове 
(фабрично заложени) + 36 предавателя с 
различни фиксирани кодове.  
 
Ако е запълнена паметта светодиодът 
светва последователно: червен – зелен – 
оранжев, повторено два пъти. 
 
 
 
 
 

A]. Изтриване на цялата памет:  
Дръжте натиснат бутон Р и подайте захранване към приемника. Когато 

светне оранжевият светодиод пуснете бутон P и изчакайте, докато той загасне. 
 
Б]. Запаметяване на нов предавател:  
1] натиснете бутон Р на приемника и го задръжте натиснат, докато видите зеления 
светлинният индикатор да просветва 5 пъти и чуете 5 прозвънявания. 
 

а) Зеленият светодиод светва (чака да разпознае дали предавателят е с вариращ 
или фиксиран код). 
Ако Натиснете произволен бутон на предавателя ще продължите.  
Ако не натиснете след известно време (до 30s) приемникът излиза от режима на 
програмиране. 

 
б) Червеният светодиод светва и звъни зумерът (чака да запамети бутона за 

първи канал.  
Ако натиснете един от бутоните на предавателя, той ще се запамети като първи канал.  
Ако не го натиснете, след известно време (до 30s) процедурите по програмирането ще 
продължат и нито един от бутоните на предавателя няма да отговаря на първи канал. 

 
г) Зеленият светодиод светва и звъни зумерът (чака да запамети бутона за 

втори канал, само при R2WBV/EBV).  
Ако натиснете един от бутоните на предавателя, той ще се запамети като втори канал.  
Ако не го натиснете, след известно време (до 30s) процедурите по програмирането ще 
продължат и нито един от бутоните на предавателя няма да отговаря на втори канал. 

 
д) Оранжавият светодиод светва и звъни зумерът (чака да запамети бутона 

едновременно за първи  и втори канал, само при R2WBV/EBV).  
Ако натиснете един от бутоните на предавателя, той ще се запамети като общ за първи 
и втори канал.  
Ако не го натиснете, след известно време (до 30s) процедурите по програмирането ще 
продължат и нито един от бутоните на предавателя няма да отговаря на общ за първи и 
втори канал. 

 
е) приемникът излиза от режим на програмиране чрез 5 просветвания на 

зеления светодиод и 5 прозвънявания. 
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2] Ако имате вече запаметен предавател: натиснете скрития бутон на предавателя и 
след това съответния бутон, който ще използвате за отваряне на вратата (предавателят 
трябва да съществува в паметта). 5 просветвания на зеления светлинен индикатор и 5 
прозвънявания на приемника посочват, че приемникът е в режим на програмиране, по 
време на който предавателите се самообучават Освободете бутона и извършете 
процедурите от точка а) до е), описани в точка 1]. 
 
3] Ако имате сервизен предавател за отваряне на паметта: натиснете неговия бутон, 
изчакайте зеленият светлинен индикатор да просветне 5 пъти и да чуете 5 
прозвънявания и след това извършете процедурите от точка а) до е), описани в точка 1]. 

 
Настройка на времената 

 
Програмирането на тази функция е необходимо, само ако клиентът иска да настроите времето 
на релето от 1 до 7200 секунди (2 часа) или изключи релето. Фабричната настройка е 
импулсна (1 секунда). 
 
За да настроите времето на релето за първия предавател, извършете следните процедури: 
а) Задръжте натиснат бутона за програмиране Р, докато видите червеният светлинен 
индикатор да просветва 5 пъти и чуете 5 прозвънявания. 
б) Червеният светодиод (първи канал) ще просветне и ще прозвъни веднъж. Когато натиснете 
който и да е бутон на предавателя, светлинният индикатор просветва и прозвънява 1, 2 или 3 
пъти по цикличен начин. Всеки различен начин на просветване отговаря на различен режим на 
настройка на времето на релето, както е посочено в таблица А. 
За да запаметите желаната настройка в паметта, натиснете веднъж, два или три пъти който и да 
е бутон на предавателя, докато се появи съответстващото просветване. След това изчакайте 
около 5 секунди и програмирането ще се извърши автоматично. 
в) Зеленият светодиод (втори канал) ще просветне и ще прозвъни веднъж. Процедурата е 
подобна на точка б), но се отнася за втория канал. Извършете процедурите, описани в точка б) и 
след това минете директно на точка г). 
г) След около 5 секунди 5 просветвания на червения светлинен индикатор и 5 прозвънявания ще 
посочат излизането от режима на програмиране. 
 
Таблица А 
 
Бр. просветвания и прозвънявания  Настройка на релето 
 

1 1 секунда 
2 от 1 до 7200 секунди (2 часа); ако изберете 

тази настройка, вижте забележката под 
таблицата 

3 ON/OFF 
 
Забележка: Когато изберете настройка на релето от 1 до 7200 секунди, изчакайте, докато 
светне светодиодът с цвят, отговарящ на съответния канал, който искате да настроите. Това 
означава стартиране на таймера, който вие можете да спрете на желаното време (от 1 секунда до 
2 часа), като натиснете който и да е бутон на предавателя (времето, което измине от 
стабилизирането на светлинния индикатор след включването му до натискането на бутона се 
запазва в паметта). След това извършете процедурите до точка г).  
Когато приемникът работи червеният светлинен индикатор сигнализира, че се приема 
сигнал. 
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Сервизни настройки 
 

Вид на паметта: 
  24lc65 1000 вариращи кода + 36 фиксирани кода (различни) 
  24lc64 1000 вариращи кода + 36 фиксирани кода (различни) – фабрично  

заложена настройка 
24cl16 250 вариращи кода + 0 фиксирани кода 

 
12v/24v Jumper 
Джъмперът на централата се използва за настройка на захранването. 
Затворен джъмпер: 12Vac/dc 
Отворен джъмпер: 24Vac/dc 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предупреждения и съвети 
 

За да избегнете евентуални повреди, ви препоръчваме да не извършвате самообучаващи 
процедури с предавателите с фиксиран код, ако всичките им дип-суичове са настроени на 
позиция ON или OFF.  

За да имате добър обхват, по-добре инсталирайте антената далеч от прегради и метални 
структури и избягвайте да инсталирате няколко приемника твърде близо един до друг. 

Технически характеристики 
 
     R1-2 WBV  R1-2 EBV 
 
Честота     433,92 MHz  30,875 MHz 
Захранване    12/24 Vac/dc  12/24 Vac/dc 
Обхват     50/100 m  50/100 m 
Канали     1/2   1/2 
Контакт на релето   1A/24Vdc  1A/24Vdc 
Работна температура   -20/+70°C  -20/+70°C 
Ток в покой    10 mA   10 mA 
Ток при едно включено реле  42 mA   42 mA 
Ток при две включени релета  66 mA   66 mA 
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