
Fred Myo 2

Dvoukanálový radiový p ijíma

EN NÁVOD K OBSLUZE



1-POPIS VÝROBKU

1A – P EHLED

ístroj Fred Myo 2 je radiový p ijíma  se dv ma monostabilními výstupy (p i p ijetí p íkazu se aktivuje na jednu
sekundu p íslušný výstup).

1B – TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení 12-26 VAC/VDC
Proud 60mA
Kmito et signálu 433,920MHz
Pracovní teplota -20 ÷ +70 oC
Maximální po et kód 480 36mm
Kontakt relé (ss proud) 1A, 120VAC
Kontakt relé (st . proud) 1A, 24VDC

40mm

2-ELEKTRONIKA P ÍSTROJE

LED signalizující

stav programování

Programovací

tla ítko

Napájení +12/24VAC/DC

Zem

Kontakt typu NO

kanál . 1
Signál

        Kontakt typu NO

      kanál . 2



 3-PROGRAMOVÁNÍ RADIOVÉHO VYSÍLA E

3A - ÚVOD

Všechny operace (programování radiového vysíla e
i konfigurace radiového kanálu)
se provád jí pomocí tla ítka.
Stav procedury je signalizován zm nou
barvy diody LED:
- Zelená LED: operace pro kanál . 1.
- ervená LED: operace pro kanál . 2.

3B – PROGRAMOVÁNÍ RADIOVÉHO VYSÍLA E PRO KANÁL .1

Stiskn te 1x tla ítko
ijíma e. Dioda LED

se rozsvítí zelen .

Do 5 sekund prove te
enos stiskem

požadovaného tla ítka
vysíla e (dioda LED
zhasne a znovu se

rozsvítí).

Po kejte 5 sekund
nebo stiskn te tla ítko

ijíma e. LED zhasne.
Konec procedury
programování.

3C - PROGRAMOVÁNÍ RADIOVÉHO VYSÍLA E PRO KANÁL .2

Stiskn te 2x tla ítko
ijíma e. Dioda LED

se rozsvítí erven .

Do 5 sekund prove te
enos stiskem

požadovaného tla ítka
vysíla e (dioda LED
zhasne a znovu se

rozsvítí).

Po kejte 5 sekund
nebo stiskn te tla ítko

ijíma e. LED zhasne.
Konec procedury
programování.

3D – SMAZÁNÍ RADIOVÉHO VYSÍLA E

Stiskn te 3x
tla ítko

ijíma e. Dioda
LED se rozbliká

oranžov .

Do 5 sekund prove te
enos stiskem

požadovaného tla ítka
vysíla e (dioda LED
zhasne a znovu se

rozsvítí).

Po kejte 5 sekund
nebo stiskn te tla ítko

ijíma e. LED zhasne.
Konec procedury

mazání.

3E - SMAZÁNÍ VŠECH RADIOVÝCH VYSÍLA

Stiskn te 3x tla ítko
ijíma e. Po t etím

stisku tla ítko p idržte.
Dioda LED se rozbliká

oranžov .

hem blikání držte
tla ítko p ijíma e
stisknuté dokud
oranžová LED

neza ne svítit bez
erušování.

Uvoln te tla ítko.
Jakmile zhasne

oranžová LED, je
pam  vymazána.
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