
Juhend  

   

1. Mittefikseeruv režiim (Momentary Mode): Vajutage releeplaadil õppimise nuppu ühe 

korra (Led indikaator süttib punaselt). Seejärel vajuta puldil ükskõik millist nuppu 

(Led vilgub kolm korda). Relee lülitatakse ümber seniks, kuni puldi nupp on alla 

vajutatud  
 

2. Fikseeruv režiim (Toggle Mode): Vajutage releeplaadil õppimise nuppu kaks korda 

(Led indikaator süttib punaselt). Seejärel vajuta puldil ükskõik millist nuppu (Led 

vilgub kolm korda). Relee lülitatakse ümber igal nupuvajutusel. Kord ühte, kord 

teise asendisse. 
 

3. Ümberlülitamise režiim (Latching Mode): Vajutage releeplaadil õppimise nuppu kolm 

korda (Led indikaator süttib punaselt). Seejärel vajuta puldil ükskõik millist nuppu 

(Led vilgub kolm korda). Iga nupuvajutuse peale lülitatakse sisse vaid vastav relee. 

Ülejäänud releed lülitatakse algasendisse. 
 

4. 2  kanalit fikseeruv (AB) + 2 kanalit mittefikseeruv (CD): Vajutage releeplaadil 

õppimise nuppu neli korda (Led indikaator süttib punaselt). Seejärel vajuta puldil 

ükskõik millist nuppu (Led vilgub kolm korda). AB kanalid on fikseeruvad. 

Lülitatakse ümber igal nupuvajutusel. CD kanalid on seni sisse lülitatud kuni 

nuppu all hoitakse. 
 

5. 2  kanalit ümberlülituv (AB) + 2 kanalit mittefikseeruv (CD): Vajutage releeplaadil 

õppimise nuppu viis korda (Led indikaator süttib punaselt). Seejärel vajuta puldil 

ükskõik millist nuppu (Led vilgub kolm korda). AB lülituvad ümber. 

Nupuvajutusega lülitatakse sisse A või B. CD kanalid on seni sisse lülitatud kuni 

nuppu all hoitakse. 
 

6. 2 kanalit ümberlülituv (AB) + 2 kanalit fikseeruv (CD): Vajutage releeplaadil 

õppimise nuppu viis korda (Led indikaator süttib punaselt). Seejärel vajuta puldil 

ükskõik millist nuppu (Led vilgub kolm korda). AB lülituvad ümber. 

Nupuvajutusega lülitatakse sisse A või B. CD lülitatakse ümber igal vajutusel. 
 

7. 2 kanalit ümberlülituv (AB) + 2 kanalit ümberlülituv (CD): Vajutage releeplaadil 

õppimise nuppu viis korda (Led indikaator süttib punaselt). Seejärel vajuta puldil 

ükskõik millist nuppu (Led vilgub kolm korda). AB lülituvad ümber. 

Nupuvajutusega lülitatakse sisse A või B. CD lülituvad ümber. Nupuvajutusega 

lülitatakse sisse C või D. 
 

8. Olemasoleva programmi kustutamiseks vajutage releeplaadil õppimise nuppu kaheksa 

korda (Led indikaator vilgub kaheksa korda). Mälust kustutatakse programm ning saab 

uuesti programmeerida.  

 

   

  



Märkused 

 

1. Ärge kunagi puudutage seadet, kui see on voolu all. Ühendage seade vooluvõrgust 

lahti ja seejärel tehke vajalikud kaabeldused. 

2. Kui juhtimispuldi töökaugus hakkab vähenema, siis vahetage kindlasti ära patarei. 

3. Ärge pange moodulit metallist objektide lähedale või sisse. Igasugused takistused 

vähendavad töökaugust. 

4. Seadet ei tohi kasutada ekstreemsetes ja ebatavalistes tingimustes. Sellised tingimused 

vähendavad seadme tööiga. 

 

 

Terminalide juhend 

   

+V  —  Pluss toitesisend  

GND —  Miinus toitesisend  

1   —D kanal Normaalselt suletud (Nupp D)  

2   —D kanal Ühine (Nupp D) 

3   —D kanal Normaalselt avatud (Nupp D)  

4   —C kanal Normaalselt suletud (Nupp C) 

5   —C kanal Ühine (Nupp C) 

6   —C kanal Normaalselt avatud (Nupp C) 

7   —B kanal Normaalselt suletud (Nupp B) 

8   —B kanal Ühine (Nupp B) 

9   —B kanal Normaalselt avatud (Nupp B) 

10   —A kanal Normaalselt suletud (Nupp A) 

11   —A kanal Ühine (Nupp A) 

12   —A kanal Normaalselt avatud (Nupp A) 


