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Wersja 2.2

Wersja programu odbiornika (firmware):
Numer wersji programu odbiornika pokazywany jest na wyœwietlaczu, po pod³¹czeniu
zasilania. Aby sprawdziæ wersjê programu nale¿y od³¹czyæ zasilanie od odbiornika, po ok. 5
sek. pod³¹czyæ zasilanie ponownie. Wyœwietlone zostanie wskazanie ‘88’, nastêpnie wersja
programu.
Wersja 2.7 (16-02-2012):
4
wprowadzono funkcjê blokady administracyjnej
4
poprawiono komunikacjê z portem USB
Wersja 2.8 (01.05.2012):
4
poprawiono wspólprace odbiornika z HUB-ami USB i niektórymi komputerami o
architekturze USB opartej na chipach nowszych typów

Urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych nie mo¿na wyrzucaæ razem z odpadami gospodarczymi.
Prawid³owa utylizacja urz¹dzenia daje mo¿liwoœæ zachowania naturalnych zasobów Ziemi na d³u¿ej i
zapobiega degradacji œrodowiska naturalnego.
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A. Wprowadzenie
System zdalnego sterowania to grupa urz¹dzeñ elektronicznych, opartych na mikrokontrolerach, o
niespotykanych dot¹d, w innych urz¹dzeniach tego typu, mo¿liwoœciach funkcjonalnych.
W sk³ad systemu wchodz¹ odbiorniki radiowe, w tym odbiornik Rival 434, któremu poœwiêcona jest niniejsza
instrukcja, sterowniki napêdu rolet i bram, piloty radiowe oraz sukcesywnie powiêkszaj¹ca siê grupa elementów
dodatkowych.
Podstawowym zastosowaniem systemu jest sterowanie napêdami lub sterownikami napêdów rolet i bram, a
tak¿e oœwietleniem, systemami alarmowymi (bezpoœrednie pod³¹czenie do linii alarmowych lub do samej centralki),
oraz bezpoœrednie sterowanie elektrozaczepem (domofony, bramofony, itp.).
System jest bardzo elastyczny, mo¿liwoœci jego zastosowania s¹ bardzo szerokie i zale¿¹ g³ównie od potrzeb i
pomys³owoœci u¿ytkownika.
Odbiornik radiowy Rival 434 dziêki zastosowaniu komponentów elektronicznych najwy¿szej klasy, odznacza
siê wysok¹ niezawodnoœci¹, a przy tym jest urz¹dzeniem uniwersalnym o wszechstronnych zastosowaniach. Dziêki
nowatorskim, w pe³ni programowalnym funkcjom, sprosta on wymaganiom nawet najbardziej wybrednych
u¿ytkowników.
Odbiornik Rival 434 wprowadza nowoczesn¹ technologiê umo¿liwiaj¹c¹ ³atwe zarz¹dzanie z poziomu
komputera PC.
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B. Instalacja
1. Opis urz¹dzenia i sposobu instalowania
Odbiornik Rival 434 sk³ada siê z p³yty g³ównej i bryzgoszczelnej obudowy. P³yta g³ówna (rys. 1) posiada listwy
³¹czeniowe s³u¿¹ce do przy³¹czenia instalacji zasilaj¹cej oraz steruj¹cej zadanymi urz¹dzeniami.
Odbiornik mo¿e pracowaæ w zakresie temperatur otoczenia od -20°C do +55°C, przy zachowaniu typowej wilgotnoœci
powietrza.
Czerwone diody LED w odbiorniku sygnalizuj¹ stany pracy kana³ów. W sytuacji za³¹czenia kana³u lub kilku kana³ów,
dioda danego kana³u œwieci tak d³ugo jak d³ugo pozostaje on za³¹czony.
Odbiornik mo¿e byæ zasilany napiêciem sta³ym (DC) lub przemiennym (AC) o wartoœci od 12V do 24V (wbudowana
przetwornica) lub poprzez port USB komputera PC. Za³¹czenie zasilania odbiornika sygnalizuje œwiec¹ca kropka na
wyœwietlaczu.

gniazdo USB do
komputera PC lub
modu³u klonowania
B700

wejœcie zasilania
12V do 24V DC/ AC

C4 (NO)
C3 (NO)
C2 (NO)

3
1

C1 (NO)
( )
( )

2
4

Antena
rys 2. Pilot -4 Neo z zaznaczon¹
numeracj¹ przycisków.

rys 1. Schemat elektryczny instalacji odbiornika Rival 434
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2. Instalowanie odbiornika:
- Otworzyæ obudowê odbiornika Rival 434 (zdj¹æ jej górn¹ czêœæ - rys. 3). Po otwarciu istnieje bezpoœredni dostêp do zacisków zasilania
odbiornika, kana³ów 1, 2, 3, 4 oraz zacisków anteny;
- Umocowaæ doln¹ czêœæ obudowy w wyznaczonym miejscu, wykorzystuj¹c otwory monta¿owe (rys 3 elementy 2). Obudowê nale¿y montowaæ
w taki sposób aby przewody wprowadzane by³y od do³u. W zale¿noœci od rodzaju instalacji (natynkowa lub podtynkowa) nale¿y wy³amaæ
odpowiednie os³abienie w obudowie (rys.3 element 1 lub 7) i poprzez powsta³y otwór wprowadziæ przewody do wnêtrza obudowy;
- Pod³¹czyæ przewody sterowania i doprowadzaj¹ce zasilanie,
- Przewody wewn¹trz obudowy przeprowadziæ przez zacisk przytrzymuj¹cy (rys.3 elementy 3 i 5), co zabezpieczy przed ich wyrwaniem;
- W³¹czyæ zasilanie odbiornika i zaprogramowaæ odbiornik wed³ug potrzeb, u¿ywaj¹c wskazówek umieszczonych w dalszych rozdzia³ach
opisuj¹cych programowanie;
- Do zacisku modu³u odbiornika oznaczonego symbolem " ” pod³¹czyæ wewnêtrzn¹ antenê. Je¿eli zasiêg sterowania pilotem nie jest
wystarczaj¹cy, nale¿y u¿yæ anteny zewnêtrznej odpowiedniej dla czêstotliwoœci 433MHz (nie wchodzi w sk³ad zestawu). W przypadku
koniecznoœci zastosowania anteny zewnêtrznej, nale¿y po³¹czyæ j¹ z modu³em odbiornika Rival 434, u¿ywaj¹c odpowiedniego kabla (np. RG58)
wed³ug wskazówek podanych przez producenta anteny. Odpowiedniej d³ugoœci kabel odizolowaæ i pod³¹czyæ z jednej strony do zacisków
modu³u odbiornika - do zacisku " ” œrodkow¹ ¿y³ê kabla, a do " " ekran kabla, z drugiej strony do anteny (w przypadku anteny bez
przeciwwagi,nie ³¹czyæ ekranu przewodu po stronie do anteny).
- Zamontowaæ górn¹ czêœæ obudowy.

39 mm
8
2

Legenda:
1. os³abienie w dolnej czêœci obudowy do wprowadzenia
przewodów (instalacja podtynkowa),
2. os³abienia na otwory do zamocowania odbiornika,
3. zacisk przytrzymuj¹cy przewód,
4. komora na p³ytkê elektroniczn¹,
5. zamkniêcie zacisku do przewodu,
6. tulejka dystansowa do zamocowania p³ytki
uk³adu elektronicznego (wkrêt 2,2 x 6,5),
7. os³abienie w górnej czêœci obudowy do wprowadzenia
przewodów (instalacja natynkowa),
8. otwory na wkrêty zamykaj¹ce obudowê,

7

102 mm

6
5
4

3

1

rys.3 Widok obudowy odbiornika Rival 434.
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3. Opis po³¹czeñ elektrycznych
Zasilanie ( + - lub ~ )
Odbiornik nale¿y zasilaæ napiêciem DC lub AC, w zakresie od 12V do 24V. Przy wspó³pracy np. ze
sterownikiem napêdu bramy, napiêcie to uzyskujemy z odpowiednich zacisków tego sterownika. W sytuacji braku
dostêpu do odpowiedniego zasilania, nale¿y u¿yæ dodatkowego zasilacza sieciowego, na przyk³ad dostêpnego u
producenta zasilacza ZAS -4ZEW.
Wyjœcia steruj¹ce odbiornika (OUT1...OUT4)
Cztery wyjœcia odbiornika posiadaj¹ wyprowadzenia styków przekaŸników typu “NO” (normalnie otwarty).
Maksymalna obci¹¿alnoœæ tych styków wynosi 1A/24V (AC).
Wejœcie anteny radiowej ( , )
Odbiornik posiada wejœcie antenowe opisane na p³ycie g³ównej symbolem “ ”, do którego nale¿y
do³¹czyæ wewnêtrzn¹ antenê drutow¹ o d³ugoœci ca³kowitej 175mm. W przypadku koniecznoœci zastosowania
zewnêtrznej anteny, nale¿y do³¹czyæ j¹ za poœrednictwem odpowiedniego przewodu do wyjœcia oznaczonego
symbolem “ ”- sygna³ i " " - ekran).
W celu osi¹gniêcia optymalnego zasiêgu radiowego nale¿y pamiêtaæ o:
- negatywnym wp³ywie s¹siedztwa anteny odbiornika z urz¹dzeniami elektroenergetycznymi i elementami
metalowymi;
- negatywnym wp³ywie zak³óceñ radiowych z innych Ÿróde³;
- negatywnym wp³ywie gêstej zabudowy, wilgotnych lub ¿elbetonowych œcian;
- zmniejszeniu zasiêgu przy zu¿ytej baterii pilota;
- wzroœcie zasiêgu przy zwiêkszeniu wysokoœci lokalizacji anteny odbiornika;
- u¿yciu w³aœciwego kabla koncentrycznego do anteny zewnêtrznej (np. RG 58)
Z³¹cze USB/ EEPROM INTERFACE
Gniazdo szpilkowe na p³ytce odbiornika umo¿liwia po³¹czenie odbiornika z komputerem PC poprzez
dodatkowe wyposa¿enie, w sk³ad którego wchodzi kabel przy³¹czeniowy i interfejs USB. Do z³¹cza mo¿na równie¿
wpi¹æ modu³ klonowania pamiêci B700 umo¿liwiaj¹cy wykonanie kopii zapasowej pamiêci odbiornika lub
przenoszenia danych do innego odbiornika.
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4. Przyk³ady wykorzystania odbiornika Rival 434
Modu³ odbiornika Rival 434

Modu³ odbiornika Rival 434

Modu³ sterownika
napêdu bramy
CAME ZF1

Modu³ sterownika
napêdu bramy
CAME ZBX7

10 11

2

7

Zasilanie 24 VAC

7 2

Pozosta³e zaciski

Pozosta³e zaciski
Sterowanie
krokowe

Modu³
Elektroniki

Sterowanie
krokowe

Schemat 1. Przyk³ad po³¹czenia sterownika napêdu bramy CAME ZBX7
z odbiornikiem Rival 434.

11 10

Zasilanie 24 VAC

Modu³
Elektroniki

Schemat 2. Przyk³ad po³¹czenia sterownika napêdu bramy CAME ZF1
z odbiornikiem Rival 434.
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Modu³ odbiornika Rival 434

Modu³ odbiornika Rival 434

Sterowanie tym modu³em
napêdu bramy polega na
chwilowy podaniu masy
zasilania (-), po³¹czonej
przez obwód mostkuj¹cy (1)
do kana³u nr 1 odbiornika
Rival 434

1

-

+

20 21 5
Pozosta³e zaciski

Zasilanie 24 VDC
Sterowanie
krokowe

Modu³ sterownika
napêdu bramy
Hormann
(opis zacisków z
automatu
Supramatic E)

Pozosta³e zaciski
Zasilanie 24 VAC
Zacisk wspólny
Sterowanie
krokowe

Modu³
Elektroniki

Modu³
Elektroniki

Schemat 3.

Modu³ sterownika
napêdu bramy
NICE

Przyk³ad po³¹czenia sterownika napêdu bramy Hormann z
odbiornikiem Rival 434.
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Schemat 4. Przyk³ad po³¹czenia sterownika napêdu
bramy NICE z odbiornikiem Rival 434.

C. Tryb pracy
Opis:
Po w³¹czeniu zasilania odbiornika, nastêpuje automatyczne przejœcie do TRYBU PRACY sygnalizowane
zaœwieceniem prawej kropki na wyœwietlaczu LED. W trybie pracy mo¿liwe jest sterowanie wyjœciami odbiornika,
poprzez naciskanie przycisków pilota. Po wciœniêciu dowolnego przycisku zaprogramowanego pilota, zostanie
za³¹czony przypisany w opcjach programu kana³ odbiornika. Dodatkowo, ka¿de za³¹czenie kana³u sygnalizowane
jest zaœwieceniem czerwonej diody przyporz¹dkowanej danemu kana³owi.
Wskazania wyœwietlacza:
W stanie spoczynkowym na wyœwietlaczu œwieci tylko prawa kropka.

Przy wysterowaniu pilotem odbiornika, na wyœwietlaczu poka¿e siê numer wciœniêtego
przycisku pilota i jego numer porz¹dkowy.
W przyk³adzie obok, pokazano w pierwszej fazie P1 - co oznacza, ¿e steruj¹cy pilot u¿y³
przycisku numer 1. Nastêpny cykl to pierwsza od lewej cyfra numeru porz¹dkowego u¿ytego
pilota (0) i dalej druga i trzecia od lewej cyfra (01 ). £¹cz¹c cyfry w ca³oœæ powstaje numer
porz¹dkowy 001.

Uwaga !
Tryb pracy jest aktywny bezpoœrednio po w³¹czeniu zasilania odbiornika.
4
W
sytuacji pod³¹czenia odbiornika do komputera PC na wyœwietlaczu pojawi siê symbol U (patrz strona 28)
4
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D. Zdalne wpisywanie nowego pilota do odbiornika z u¿yciem tylko przycisków pilotów
Odbiornik Rival 434 posiada funkcjê umo¿liwiaj¹c¹ u¿ytkownikowi zdalne wpisanie nowego pilota bez
koniecznoœci dostêpu do przycisków odbiornika. Funkcja ta jest u¿yteczna tylko wówczas, gdy dysponuje siê pilotem
wpisanym ju¿ do odbiornika. W celu wpisania w ten sposób nowego pilota, nale¿y postêpowaæ wg poni¿szej tabeli.
Opisywane wy¿ej mo¿liwoœci zwi¹zane s¹ z obecnoœci¹ w menu programu odbiornika opcji bc (patrz str. 16) . Jej
w³¹czenie umo¿liwia zablokowanie konkretnemu pilotowi pilotom mo¿liwoœci pos³ugiwania siê ich przyciskami do
zdalnego wpisywania nowego pilota. W³¹czenie globalnej blokady zdalnego wpisywania (str. 23) pozwala na
zablokowanie tej funkcji w odniesieniu do wszystkich pilotów, nawet tych, które zostan¹ wpisane w przysz³oœci.
Tab.1 Procedura prostego wpisywania pilota z u¿yciem tylko przycisków pilotów.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Czynnoœci

Opis wykonywanych czynnoœci

Zasiêg radiowy Musisz znajdowaæ siê w zasiêgu radiowym odbiornika, do którego chcesz wpisaæ nowego pilota. Nale¿y zachowaæ minimaln¹
odleg³oœæ 1m od odbiornika. Odbiornik musi znajdowaæ siê w TRYBIE PRACY (tryb bezpoœrednio po w³¹czeniu zasilania).
Przycisk pilota ju¿ Trzymaj przez 15 sekund wciœniêty przycisk numer 2 wpisanego ju¿ pilota do odbiornika. Przycisku nie mo¿na zwolniæ ani na
wpisanego chwilê. Pilot ten musi mieæ w programie odbiornika wy³¹czon¹ opcjê bc. Po up³ywie czasu zwolnij przycisk.
>15 s

6
6

<3s Nastêpnie przejdŸ do czynnoœci numer 5, jednak w czasie nie d³u¿szym ni¿ 3 sekundy.

Przycisk nowego Trzymaj przez 15 sekund wciœniêty przycisk numer 2 nowego pilota. Przycisku nie mo¿na zwolniæ ani na chwilê. Po up³ywie
pilota czasu zwolnij przycisk.
>15 s

6
Pilot zosta³ Do odbiornika zosta³ dopisany nowy pilot z kolejnym numerem porz¹dkowym. Jego konfiguracja zosta³a skopiowana od
C
wpisany konfiguracji pilota u¿ytego do wpisania (pilot u¿yty w czynnoœci nr 2).
Pilot nie zosta³ Je¿eli pilot nie zosta³ dopisany mo¿e to oznaczaæ, ¿e: -powy¿sze warunki nie zosta³y spe³nione; -podczas dopisywania

wpisany wystêpowa³y zbyt du¿e zak³ócenia; -bateria któregoœ z pilotów jest wyczerpana i nie wytrzymuje d³ugiej transmisji. Powtórz
L
operacjê od czynnoœci nr 1.

Uwaga !
Mo¿liwoœæ dopisywania pilota bez dostêpu do odbiornika, radykalnie zmniejsza stopieñ zabezpieczenia przed
4
osobami trzecimi. Piloty z wy³¹czon¹ opcj¹ bc nale¿y chroniæ przed dostêpem osób trzecich, które w ³atwy sposób
mog¹ dopisaæ w³asnego pilota.
W procedurze zdalnego dopisywania nie mo¿na u¿ywaæ przycisku pilota, który steruje kana³em w trybie chwilowym.
4
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E. Programowanie odbiornika - informacje wstêpne
Programowanie odbywa siê przy pomocy wyœwietlacza LED, przycisków A i B odbiornika, oraz czterech
przycisków dowolnego pilota serii DTM433MHz, najlepiej 4-przyciskowego. W przypadku pilota 2-przyciskowego
do poruszania siê w górê po menu nale¿y naciskaæ pierwszy i drugi przycisk pilota jednoczeœnie. Przyciskom
tego pilota zosta³y przyporz¹dkowane klawisze kierunkowe, okreœlaj¹ce ruch po opcjach programu. Po opcjach
w uk³adzie pionowym mo¿na poruszaæ siê przyciskami góra - dó³ pilota czteroprzyciskowego, natomiast w
uk³adzie poziomym, przyciskami lewo - prawo pilota czteroprzyciskowego. Przycisk opisany na p³ytce odbiornika
jako A, s³u¿y do zatwierdzania, zaœ przycisk opisany jako B, do cofania siê w strukturze opcji menu lub do
rezygnacji z dokonanych zmian.
Menu programu odbiornika, posiada strukturê drzewiast¹ sk³adaj¹c¹ siê z opcji g³ównych i podrzêdnych.
Wyjaœnienie poszczególnych opcji zawarte jest w kolejnych rozdzia³ach. Poni¿ej przedstawiono uproszczon¹
strukturê menu.
A

A

deklaracja pilota
A

A

edycja czasu
A
A

edycja czasu

A

A

A

edycja czasu
A
A

edycja czasu
A
A

A

rys.5. Struktura menu programu odbiornika
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1. Menu g³ówne programu odbiornika
Konfiguracjê pracy odbiornika Rival 434 dostosowuje siê do potrzeb
u¿ytkownika (potrzeb instalacji) dziêki mo¿liwoœci ingerencji w jego program.
W opcjach programu mo¿liwe jest przypisanie pilotów odbiornikowi, definiowanie
przycisków poszczególnych pilotów w zakresie przypisania do nich jednego lub
kilku kana³ów, usuwanie indywidualnych pilotów z pamiêci odbiornika,
konfigurowanie kana³ów (wyjœæ) steruj¹cych odbiornika i inne.
Po wciœniêciu przycisku A, pojawia siê menu g³ówne. Prze³¹czanie
kolejnych opcji odbywa siê za pomoc¹ przycisków góra - dó³, dowolnego pilota
czteroprzyciskowego NEO.

3
1

2

4

PILOT

Opcje menu g³ównego:
PP- programowanie pilotów (dodawanie, usuwanie oraz kopiowanie pilota,
zmiana kana³ów przypisanych do przycisków pilota, indywidualna blokada
prostego dopisywania pilota) (str.12)
PC- programowanie kana³ów odbiornika (tryb bistabilny/monostabilny,
chwilowy podwójne przyciœniêcie, czas za³¹czenia kana³u) (str.19)
LP- liczba pilotów aktualnie przypisanych do odbiornika (str.22)
bc- blokada zdalnego dopisywania pilotów (dla wszystkich pilotów) (str.23)
bd- blokada dostêpu(str.24)
CE- klonowanie pamiêci odbiornika(str.26)
PF- pamiêæ fabryczna (przywrócenie ustawieñ fabrycznych) (str.27)
UWAGA: Pilot, który jako pierwszy zostanie u¿yty po wejœciu do menu
odbiornika, bêdzie s³u¿y³ w tej sesji programowania do poruszania siê po
menu i dalej bêdzie nazywany pilotem czteroprzyciskowym.

Rys.6. Opcje menu g³ównego
Pojawiaj¹ce siê po zadeklarowaniu PILOTA
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1.1 Programowanie pilotów - dopisywanie nowego pilota
Opcja PP mieœci siê jako pierwsza w menu g³ównym, a jej podstawowym
zadaniem jest dopisywanie nowego pilota.
A

Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla dopisania nowego pilota:
a) przy wskazaniu wyœwietlacza PP, nacisn¹æ przycisk A odbiornika (zmiany
wskazania wyœwietlacza dokonuje siê klawiszami góra-dó³ pilota).
b) nacisn¹æ trzykrotnie przycisk pilota, który ma zostaæ dopisany, a¿ do uzyskania
wskazania -0 na wyœwietlaczu.
c) nacisn¹æ przycisk

A

odbiornika w celu zatwierdzenia.

3
1

d) zostanie wyœwietlony numer porz¹dkowy pilota. Sk³ada siê on z dwóch liczb.
Najpierw wyœwietlona zostaje liczba setek, nastêpnie liczba dziesi¹tek i jednoœci
(w przyk³adzie obok, jest to nr 001). Nale¿y zaakceptowaæ,
naciskaj¹c przycisk A odbiornika.
e) pilot zosta³ dopisany, mo¿na opuœciæ TRYB PROGRAMOWANIA naciskaj¹c
dwukrotnie przycisk B odbiornika, lub poprzez jednokrotne naciœniêcie tego
przycisku, cofn¹æ siê do opcji PP i rozpocz¹æ dopisywanie nastêpnego pilota.

2

4

Pilot
dopisywany

A

Uwagi !
W ka¿dej chwili mo¿na wycofaæ siê z dokonanych zmian naciskaj¹c przycisk B
4
odbiornika.

A

Rys.7. Procedura dopisania
nowego pilota.

Zaleca siê wszystkie informacje o wpisanych pilotach przechowywaæ w
4
za³¹czonej tabeli pilotów (str.32) lub zapisaæ je na dysku twardym komputera
PC (patrz strona 28)
Do archiwizacji wpisanych pilotów s³u¿y te¿ dodatkowy modu³ pamiêci EEPROM
4
o nazwie B700 (str. 26)
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1.2 Programowanie pilotów - edycja zaprogramowanego pilota
A

Opcja PP, oprócz podstawowego zadania, jakim jest dopisywanie nowego
pilota, zawiera równie¿ podopcje s³u¿¹ce do edycji ju¿ zaprogramowanych pilotów.
W zakresie edycji pilota mieœci siê zmiana przydzia³u kana³ów do odpowiednich
przycisków pilota, kopiowanie nastaw pilota (od pilota o numerze 001),
w³¹czenie/wy³¹czenie blokady prostego dopisywania pilota oraz usuwanie pilota z
pamiêci odbiornika.
Podopcje te dotycz¹ indywidualnego pilota, zatem musi on zostaæ najpierw
rozpoznany przez odbiornik. Tak wiêc, aby uzyskaæ dostêp do tych podopcji, nale¿y
najpierw zadeklarowaæ pilota, który ma byæ edytowany.

3
1

Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla zadeklarowania pilota do edycji:
a) przy wskazaniu wyœwietlacza PP, nacisn¹æ przycisk A odbiornika (zmiany
wskazania wyœwietlacza dokonuje siê klawiszami góra-dó³ pilota
czteroprzyciskowego).
b) nacisn¹æ trzykrotnie przycisk pilota, który ma byæ edytowany, a¿ do uzyskania
wskazania -0 na wyœwietlaczu.
c) nacisn¹æ przycisk A odbiornika w celu zatwierdzenia.

2

4

Pilot
edytowany

A

d) zostanie wyœwietlony numer porz¹dkowy pilota. Sk³ada siê on z dwóch liczb.
Najpierw wyœwietlona zostaje liczba setek, nastêpnie liczba dziesi¹tek i jednoœci
(w przyk³adzie obok, jest to nr 001). Nale¿y zaakceptowaæ,
naciskaj¹c przycisk A odbiornika.
e) pilot zosta³ rozpoznany przez odbiornik, a tym samym sta³y siê dostêpne opcje
edycji pilota (CP, P1...P4, bc, UP).

A

Uwagi !
W ka¿dej chwili mo¿na wycofaæ siê z dokonanych zmian naciskaj¹c przycisk B
4
Rys.8. Procedura edycji
nowego pilota

odbiornika.
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1.2.1 Edycja zaprogramowanego pilota - kopiowanie nastaw pilota
Po zadeklarowaniu pilota, którego ustawienia maj¹ byæ edytowane,
uzyskuje siê dostêp do podopcji, które pozwalaj¹ na zmianê ustawieñ
indywidualnych pilota. Po opcjach tych mo¿na poruszaæ siê u¿ywaj¹c przycisków
góra - dó³ pilota czteroprzyciskowego.

A

CP - kopiowanie nastaw pilota,
P1...P4 - kojarzenie kana³ów z przyciskami pilota (str.15),
bc - blokada zdalnego dopisywania pilota (indywidualna dla danego pilota) (str.16),
UP - usuwanie pilota (str.17).

A

A

3
1

2

4
A

PILOT

powrót do
opcji CP

Korzystanie z opcji kopiowania nastaw od pilota o numerze 001, wczeœniej
ju¿ zaprogramowanego, znacznie przyspiesza edycjê, gdy wiêcej ni¿ jeden pilot
ma mieæ ustawienia inne ni¿ fabryczne, oraz gdy wymagane ustawienia pilotów s¹
identyczne lub bardzo podobne do ustawieñ pilota o numerze 001.
Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla skopiowania nastaw pilota od pilota o
numerze 001:
a) przy wskazaniu wyœwietlacza CP nacisn¹æ przycisk

A

odbiornika,

b) przy wskazaniu A3 wyœwietlacza, nacisn¹æ trzykrotnie przycisk A odbiornika w
celu zaakceptowania. Edytowany pilot uzyska konfiguracjê przycisków zgodn¹
z pilotem o numerze 001.
Uwagi !
Pilot o numerze 001 powinien mieæ nastawy najczêœciej wymagane dla
4

Rys.9. Procedura kopiowania
nastaw pilota

kolejnych programowanych pilotów,
Przycisku B odbiornika, mo¿na u¿yæ w ka¿dej chwili do wycofania siê z
4
dokonanych zmian
Mo¿liwe jest skorzystanie z funkcji kopiowania nastaw pilota, bez jego fizycznej
4
obecnoœci (str.18).
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1.2.2 Edycja zaprogramowanego pilota - kojarzenie kana³ów z przyciskami pilota
Po zadeklarowaniu pilota, którego ustawienia maj¹ byæ edytowane, uzyskuje siê dostêp do
podopcji, które pozwalaj¹ na zmianê ustawieñ indywidualnych pilota. Po opcjach tych mo¿na
poruszaæ siê u¿ywaj¹c przycisków góra - dó³ pilota czteroprzyciskowego.

A

A

3
1

2

A

4

CP - kopiowanie nastaw pilota (str.14),
P1...P4 - kojarzenie kana³ów z przyciskami pilota ,
bc - blokada zdalnego dopisywania pilota (indywidualna dla danego pilota) (str.16),
UP - usuwanie pilota (str.17).
Opcja kojarzenia kana³ów z przyciskami pilota, pozwala na zmianê przypisania
odpowiednich kana³ów do poszczególnych przycisków pilota. W momencie dopisywania nowego
pilota, uzyskuje on ustawienia fabryczne:
przycisk 1 - kana³ 1,
przycisk 2 - kana³ 2,
przycisk 3 - kana³ 3,
przycisk 4 - kana³ 4.
Opcja ta pozwala na zmianê ustawieñ, przy czym jest mo¿liwe przydzielenie kilku kana³ów
do jednego przycisku, przydzielenie tych samych kana³ów do kilku przycisków, itp.

PILOT

A

Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla zmiany
przypisania kana³ów do przycisków pilota:
A

a) w zale¿noœci od tego, który przycisk pilota ma byæ
edytowany, nale¿y wybraæ odpowiedni¹ opcjê P1...P4,
b) nacisn¹æ przycisk A odbiornika, aby wejœæ do wybranej
opcji,

powrót do
opcji P1...P4
Rys.10.
Procedura kojarzenia
kana³ów z przyciskami
pilota

c) przyciskami lewo - prawo pilota wybraæ kana³, który ma
byæ przypisany \ skasowany.

Uwaga !
Mo¿liwa jest zmiana konfiguracji
4
przycisków pilota, bez jego fizycznej
obecnoœci (str.18).

d) przyciskami góra - dó³ pilota ustawiæ
znak _ lub C aby odpowiednio skasowaæ lub przypisaæ
dany kana³ do edytowanego przycisku,
e) nacisn¹æ przycisk
15

A

odbiornika w celu zaakceptowania.

1.2.3 Edycja zaprogramowanego pilota - blokada prostego dopisywania pilota
Po zadeklarowaniu pilota, którego ustawienia maj¹ byæ edytowane, uzyskuje siê
dostêp do podopcji, które pozwalaj¹ na zmianê ustawieñ indywidualnych pilota. Po opcjach
tych mo¿na poruszaæ siê u¿ywaj¹c przycisków góra - dó³ pilota czteroprzyciskowego.
CP - kopiowanie nastaw pilota (str.14),
P1...P4 - kojarzenie kana³ów z przyciskami pilota (str.15),
bc - blokada zdalnego dopisywania pilota (indywidualna dla danego pilota),
UP - usuwanie pilota (str.17).
Opcja blokady prostego dopisywania pilota zosta³a wprowadzona ze wzglêdów
bezpieczeñstwa. Uaktywnienie blokady w konkretnym pilocie, uniemo¿liwia jego
zastosowanie w bardzo wygodnej, lecz zmniejszaj¹cej stopieñ bezpieczeñstwa, funkcji
prostego dopisywania pilota, przy pomocy ju¿ zaprogramowanego pilota (str.9).

3
1

2

4

Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla w³¹czenia / wy³¹czenia indywidualnej
blokady prostego dopisywania pilota:
PILOT

a) przy wskazaniu wyœwietlacza bc, nacisn¹æ przycisk

A

odbiornika,

b) przyciskami góra - dó³ pilota czteroprzyciskowego w³¹czyæ lub wy³¹czyæ blokadê,
ustawiaj¹c odpowiednio on lub of,
A

c) zaakaceptowaæ ustawienie naciskaj¹c przycisk

A

odbiornika.

Uwagi !
Omawiana w tym punkcie funkcja blokady, jest funkcj¹ indywidualn¹ dla konkretnego
4

powrót do
opcji bc

A

Rys.11. Procedura
blokady prostego
dopisywania pilota

pilota i odnosi siê wy³¹cznie do pilota zadeklarowanego do edycji. W celu ustawienia
blokady wszystkim dopisanym pilotom, nale¿y skorzystaæ z opcji globalnej blokady
zdalnego dopisywania pilotów (str.23),
Przycisku B odbiornika, mo¿na u¿yæ w ka¿dej chwili do wycofania siê z dokonanych
4
zmian.
Istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z tej opcji nawet bez fizycznej obecnoœci pilota (str.18).
4
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1.2.4 Edycja zaprogramowanego pilota - usuwanie pilota
Po zadeklarowaniu pilota, którego ustawienia maj¹ byæ edytowane, uzyskuje siê
dostêp do podopcji, które pozwalaj¹ na zmianê ustawieñ indywidualnych pilota. Po
opcjach tych mo¿na poruszaæ siê u¿ywaj¹c przycisków góra - dó³ pilota
czteroprzyciskowego.
CP - kopiowanie nastaw pilota (str.14),
P1...P4 - kojarzenie kana³ów z przyciskami pilota (str.15),
bc - blokada zdalnego dopisywania pilota (indywidualna dla danego pilota) (str.16),
UP - usuwanie pilota .
Opcja ta s³u¿y do usuniêcia zadeklarowanego pilota z pamiêci odbiornika.
Pozostawiony numer porz¹dkowy skasowanego pilota, bêdzie przydzielony innemu
wpisywanemu w przysz³oœci pilotowi. Numeracja pozosta³ych pilotów bêdzie
niezmieniona.

3
1

2

4

Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci przy usuwaniu pilota:
a) przy wskazaniu UP wyœwietlacza, nacisn¹æ przycisk

PILOT

A

odbiornika,

b) przy wskazaniu A3 wyswietlacza, nacisn¹æ trztykrotnie przycisk

A

odbiornika.

Uwagi !
W sytuacji, gdy edytowany pilot ma byæ tylko czasowo wy³¹czony z u¿ycia, warto dla
4

A

zachowania numeru porz¹dkowego tego pilota w pamiêci odbiornika, od³¹czyæ mu
wszystkie kana³y przydzielone do przycisków (opcje P1...P4), zamiast usuwaæ go
ca³kowicie z pamiêci odbiornika.
4
Przycisku B odbiornika, mo¿na u¿yæ w ka¿dej chwili w celu zaniechania usuniêcia
pilota.
Istnieje mo¿liwoœæ usuniêcia pilota z systemu, nawet bez jego fizycznej obecnoœci
4
(str.18).

A

A

Rys.12.
Procedura usuwania
pilota
powrót do
opcji PP

A
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1.3 Zarz¹dzanie pilotem bez jego fizycznej obecnoœci
System umo¿liwia korzystanie z takich funkcji, jak kopiowanie nastaw pilota, zmiana konfiguracji
przycisków, blokada funkcji prostego dopisywania oraz usuwanie pilota, bez jego fizycznej obecnoœci - wystarczy
znaæ numer porz¹dkowy pilota. Dane takie powinny znajdowaæ siê w tabeli (patrz str. 32) lub w pliku na komputerze
PC (patrz str. 28). Mo¿liwoœæ taka jest bardzo u¿yteczna, np. w przypadku zgubienia pilota, czy w sytuacji gdy
zmieniony zosta³ numer kana³u steruj¹cego danym urz¹dzeniem i nale¿y uaktualniæ konfiguracje pilotów
pracuj¹cych w systemie. Wówczas jest to mo¿liwe bez obecnoœci u¿ytkowników. Poza tym, opcja taka daje pe³n¹
kontrolê nad przydzielaniem uprawnieñ odpowiednim u¿ytkownikom do obs³ugi wybranych kana³ów.
Zarz¹dzanie pilotem bez jego obecnoœci, ró¿ni siê od opisanego w poprzednich punktach jedynie sposobem jego
zadeklarowania do edycji. Dalsze czynnoœci wykonuje siê w sposób identyczny, jak zosta³o opisane w pkt. 1.2.1 do
1.2.4.
Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla zadeklarowania pilota do edycji, bez jego fizycznej obecnoœci:
a) Po wciœniêciu przycisku A wchodzimy do menu g³ównego,
b) Przy wskazaniu na wyœwietlaczu symbolu PP, nacisn¹æ przycisk A odbiornika,
c) przy wskazaniu -3 wyœwietlacza, nacisn¹æ ponownie przycisk A odbiornika, co spowoduje wyœwietlenie
pierwszej cyfry (setek) numeru porz¹dkowego. Klawiszami góra - dó³ pilota czteroprzyciskowego ustawiæ
odpowiedni¹ wartoœæ, a klawiszami lewo - prawo pilota czteroprzyciskowego przechodziæ pomiêdzy
edytowanymi cyframi setek, dziesi¹tek i jednoœci. Aktualnie edytowana cyfra pulsuje. Cyfra setek wyœwietlana
jest jako wskazanie jednocyfrowe, natomiast cyfry dziesi¹tek i jednoœci s¹ wyœwietlane obok siebie
jednoczeœnie (wskazanie dwucyfrowe: odpowiednio od lewej cyfra dziesi¹tek i cyfra jednoœci),
d) w celu zatwierdzenia, nale¿y nacisn¹æ przycisk
numeru porz¹dkowego,

A

odbiornika, co spowoduje wyœwietlenie ustawionego

e) nale¿y ponownie nacisn¹æ przycisk A odbiornika, w celu zatwierdzenia, co spowoduje uzyskanie dostêpu do
opcji umo¿liwiaj¹cych edycjê pilota. Nale¿y pamietaæ, ¿e edytowanym pilotem bêdzie pilot o ustawionym
rêcznie w ppkt. c, numerze porz¹dkowym.
Dalej nale¿y postêpowaæ zgodnie z pkt. 1.2.1 do 1.2.4
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1.4 Programowanie kana³ów odbiornika
Drug¹ opcj¹ w menu g³ównym, zaraz po opcji PP, jest opcja PC s³u¿¹ca do zmiany trybu i czasu za³¹czania kana³ów.
Po opcjach w uk³adzie pionowym mo¿na poruszaæ siê przyciskami góra - dó³ pilota czteroprzyciskowego, natomiast w
uk³adzie poziomym, za pomoc¹ przycisków lewo - prawo powy¿szego pilota.
Czas mo¿liwy do ustawienia mieœci siê w przedziale od 0,1 sekundy do 6553,5 sekundy (ok. 110 min.). Czas
za³¹czania kana³u mo¿na zmieniaæ z rozdzielczoœci¹ 0,1 sekundy. Ustawienie czasu 0 sekund, powoduje pracê kana³u w
trybie bistabilnym, natomiast ustawienie czasu wiêkszego od zera, w³¹cza pracê w trybie monostabilnym, o czasie
za³¹czenia zgodnym z ustawionym. Wed³ug ustawieñ fabrycznych, ka¿dy kana³ ma wpis: 0 00 0.5 - co odpowiada czasowi
0,5 sek. Po cyfrach liczby mo¿na poruszaæ siê przyciskami prawo - lewo pilota czteroprzyciskowego, a pulsuj¹c¹ cyfrê
edytowaæ przyciskami góra - dó³ pilota czteroprzyciskowego.
A

A
A

A

3
1

2

Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla zaprogramowania kana³ów
odbiornika:
a) przyciskami góra - dó³ pilota ustawiæ opcjê PC i nacisn¹æ przycisk A
odbiornika,
b) przyciskami góra - dó³ pilota wybraæ ¿¹dany kana³ C1...C4 i nacisn¹æ
przycisk A odbiornika,
c) przyciskami góra - dó³ pilota mo¿na edytowaæ pulsuj¹c¹ cyfrê, zaœ
przyciskami lewo - prawo pilota zmieniaæ edytowan¹ cyfrê,
d) zaakceptowaæ ustawiony czas za³¹czenia kana³u, naciskaj¹c przycisk A
odbiornika.
Uwagi !

4
A

+

+

-

-

+
A

PILOT

tysi¹ce sek.

setki i dzisi¹tki
sek.

-

jednoœci i dziesi¹te
sek.

powrót do
opcji C1...C4

Wskazanie
Rys.13.
Procedura
programowania
odbiornika

1

2

0 0 0
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3

0,5

[sek]

Bistabiln¹ pracê kana³u w³¹cza
4
siê przez ustawienie zerowego
czasu jego za³¹czenia,
U¿ycie przycisku B odbiornika,
4
spowoduje cofniêcie siê do
wyboru opcji PC lub rezygnacjê
ze zmian czasu za³¹czania
wybranego kana³u.
Jeœli dany kana³ jest ustawiony
4
w trybie chwilowym (str. 20)
wyœwietlane bêd¹ -- .
Ustawienie czasu spowoduje
automatyczne wy³¹czenie trybu
chwilowego.

1.5 Programowanie trybu chwilowego
Uaktywnienie tej funkcji powoduje ustawienie wybranego kana³u w tryb pracy chwilowej, tzn. przekaŸnik
za³¹czany jest na czas przyciœniêcia przycisku pilota, po zwolnieniu przycisku przekaŸnik powraca do trybu
spoczynkowego.
W przypadku pracy kana³u w trybie chwilowym, jednorazowe za³¹czenie kana³u mo¿e nast¹piæ maksymalnie
na 25 sekund. Po tym czasie transmisja sygna³u z pilota zostanie przerwana w celu ochrony baterii. Aby kontynuowaæ
pracê kana³u, nale¿y ponownie nacisn¹æ przycisk pilota.
Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla wprowadzenia kana³ów
odbiornika w tryb chwilowy:
a) przyciskami góra - dó³ pilota ustawiæ opcjê ch i nacisn¹æ przycisk _A
odbiornika,
b) na wyœwietlaczu pojawi siê numer kana³u, któremu mo¿emy przyciskiem góra
- dó³ pilota, ustawiæ symbol C dla uaktywnienia trybu chwilowego lub _ je¿eli
kana³ nie ma pracowaæ w trybie chwilowym,
c) przyciskami lewo - prawo mo¿na wybraæ edytowany kana³ ( 1, 2, 3, 4 )
d) przyciskiem A zaakceptowaæ zmiany i wyjœæ z ustawieñ trybu chwilowego.

A

3
1

2

4

PILOT
A

A

powrót do
opcji c h

Rys.14. Procedura zmiany trybu chwilowego
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1.6 Programowanie funkcji podwójnego przyciœniêcia
Uaktywnienie tej funkcji powoduje za³¹czenie wybranego kana³u dopiero po drugim naciœniêciu przycisku w
pilocie, co zmniejsza prawdopodobieñstwo przypadkowego wysterowania kana³u. Drugie naciœniecie przycisku musi
nast¹piæ w czasie do 3 sekund po pierwszym wciœniêciu przycisku.
W przypadku pracy kana³u w trybie chwilowym, funkcja podwójnego przyciœniêcia jest nieaktywna. W
przypadku pracy kana³u w trybie bistabilnym, jedynie za³¹czenie nastêpuje po dwukrotnym przyciœniêciu przycisku
pilota, wy³¹czenie nastêpuje po jednokrotnym naciœniêciu.
Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla wprowadzenia trybu
podwójnego przyciœniêcia:
a) przyciskami góra - dó³ pilota ustawiæ opcjê 2 P i nacisn¹æ przycisk _A
odbiornika,
b) na wyœwietlaczu pojawi siê numer kana³u, któremu mo¿na
przyporz¹dkowaæ funkcjê podwójnego za³¹czenia. Przyciskiem góra dó³ pilota, wybieraaæ symbol C dla uaktywnienia tej opcji lub _ je¿eli
podwójne za³¹czenie ma byæ nieaktywne,
c) przyciskami lewo - prawo mo¿na wybraæ kolejny kana³ ( 1, 2, 3, 4 )
d) przyciskiem A zatwierdziæ zmiany i wyjœæ z ustawieñ funkcji.

A

3
1

2

4

PILOT

A

A

powrót do
opcji 2P

Rys.15. Procedura zmiany trybu podwójnego
przyciœniêcia
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1.7 Liczba pilotów wpisanych do odbiornika
Opcja LP znajduje siê jako trzecia w menu g³ównym programu i s³u¿y do podgl¹du iloœci wpisanych pilotów do
odbiornika. Po wybraniu opcji na wyœwietlaczu pokazuje siê liczba podzielona na dwie czêœci: pierwsza sk³ada siê z
jednej cyfry i przedstawia setki liczby, druga wyœwietlana czêœæ od lewej to dziesi¹tki i jednoœci. Prze³¹czanie miêdzy
czêœciami liczby wykonuje siê samoczynnie. Dla przyk³adu pokazanego na rysunku poni¿ej wyœwietlenie w pierwszej
czêœci cyfry 0 a w drugiej 11, odpowiada liczbie 011. Maksymalna liczba pilotów, jak¹ mo¿na dopisaæ do odbiornika
Rival 434, wynosi 700.
Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla sprawdzenia liczby wpisanych do
odbiornika pilotów:
a) przyciskami góra - dó³ pilota czteroprzyciskowego ustawiæ opcjê LP i nacisn¹æ
przycisk A odbiornika,
A

b) zostanie wyœwietlony numer odpowiadaj¹cy liczbie zaprogramowanych pilotów
w systemie. W celu powrotu do menu nacisn¹æ przycisk A lub B odbiornika.

3
1

2

4

Uwagi!
Zarówno przycisk A jak i przycisk B odbiornika, mog¹
4

PILOT

byæ u¿yte w celu powrotu do wyboru opcji LP .

A

Rys.16.
Procedura podgl¹du
liczby wpisanych pilotów

B

powrót
do opcji LP

22

1.8 Globalna / administracyjna blokada zdalnego dopisywania pilotów
Czwart¹ opcj¹ menu g³ównego jest opcja bc, która s³u¿y do
ustawienia blokady funkcji zdalnego dopisywania pilota. Istniej¹ trzy
mo¿liwoœci:
4
blokada globalna - wszystkim pilotom znajduj¹cym siê w pamiêci
odbiornika uniemo¿liwiamy zdalne dopisywanie, stan on w opcji bc,
4
blokada administracyjna - tylko piloty umieszczone na pierwszych trzech
pozycjach w pamiêci odbiornika pozwalaj¹ na zdalne dopisywanie,
pozosta³e piloty pozbawione s¹ tej mo¿liwoœci, stan bA w opcji bc,
4
brak blokady - ka¿dy wpisany do odbiornika pilot pozwoli na dopisanie
nowego pilota, stan of w opcji bc.

3
1

2

4

PILOT

A

Zmian dokonujemy po wejœciu do opcji bc przydzielaj¹c jej jeden z trzech
stanów : on, bA lub of (stan of jest ustawieniem domyœlnym tej opcji).
Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla ustawienia blokady zdalnego
dopisywania pilotów:
a) przyciskami góra - dó³ pilota czteroprzyciskowego ustawiæ opcjê bc i
nacisn¹æ przycisk A odbiornika,
b) przyciskami góra - dó³ pilota czteroprzyciskowego ustawiæ on, bA
lub of i nacisn¹æ przycisk A odbiornika,
Uwagi!
h
przycisk B odbiornika, umo¿liwia wycofanie siê ze zmian w opcji bc.
h
blokada zdalnego dopisywania pilota, bêdzie w³¹czona równie¿ dla
pilotów, które zostan¹ dopisane w przysz³oœci.

Rys.17.
Procedura w³¹czenia/wy³¹czenia
globalnej blokady prostego
dopisywania pilotów
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1.9 Blokada dostêpu do menu (kod PIN).
Przedostatni¹ opcj¹ menu g³ównego jest opcja bd, która s³u¿y do
ustawienia blokady dostêpu do menu. Po wejœciu do opcji bd, mo¿na
przydzieliæ jej dwa stany : of lub on. Stan of wy³¹cza , a stan on w³¹cza blokadê
menu. Stan of jest ustawieniem domyœlnym tej opcji.

Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla wy³¹czenia
funkcji blokady menu :

3
1

2

4

a) przyciskami góra - dó³ pilota czteroprzyciskowego ustawiæ
opcjê bd i nacisn¹æ przycisk A odbiornika,

A

PILOT

b) przyciskami góra - dó³ pilota czteroprzyciskowego ustawiæ
of i nacisn¹æ przycisk A odbiornika, wówczas pojawi siê
na wyœwietlaczu symbol A3,nacisn¹æ trzykrotnie przycisk
A odbiornika.

A
A

A

A

powrót
do opcji bd

Uwagi!
Przycisk B odbiornika, umo¿liwia wycofanie siê ze zmian
4
w opcji bd.

Rys.18.
Procedura wy³¹czena blokady
menu (wprowadzania kodu PIN)
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Blokada dostêpu do menu (kod PIN c.d.):
Aby wykorzystaæ blokadê dostêpu do menu w celu zabezpieczenia przed
ingerencj¹ niepowo³anych u¿ytkowników nale¿y wejœæ do opcji bd i
przydzieliæ jej stan on. Od tej pory ka¿dorazowa próba wejœcia do menu
bêdzie poprzedzona koniecznoœci¹ wprowadzenia kodu PIN.
Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla ustawienia
blokady menu (wprowadzenie kodu PIN)
A

3
1

2

4

+

+

-

-

+
A

PILOT

A
A

+

+

-

-

+
A

A

A

a) przyciskami góra - dó³ pilota czteroprzyciskowego ustawiæ
opcjê bd i nacisn¹æ przycisk A odbiornika,
b) przyciskami góra - dó³ pilota czteroprzyciskowego ustawiæ
on i nacisn¹æ przycisk A odbiornika,
c) na wyœwietlaczu pojawi siê migaj¹ca pierwsza cyfra kodu,
d) nale¿y naciskaj¹c przycisk góra - dó³ odbiornika, wybraæ
wartoœæ pierwszej cyfry kodu PIN,
e) nacisn¹æ prawy przycisk, aby ustawiæ kolejn¹ cyfrê kodu
PIN. Nastêpne cyfry ustawiaæ analogicznie jak w pkt.d)
f) po wprowadzeniu kodu wcisn¹æ przycisk A w odbiorniku,
wówczas zacznie migaæ symbol ‘on’ na wyœwietlaczu
g) ponownie wcisn¹æ przycisk A w celu potwierdzenia kodu
PIN,
powtórnie ustawiæ identyczny kod.
h) po wciœniêciu przycisku A przy wskazaniu wyœwietlacza A3,
nacisn¹æ trzykrotnie powy¿szy przycisk.
Uwagi!

Rys.19.
Procedura w³¹czenia blokady
menu (wprowadzania kodu PIN)

powrót
do opcji bd

Utrata kodu PIN trwale blokuje dostêp do menu programu.
4
Odblokowanie dostêpu wymaga ingerencji w uk³ad
pamiêci EEPROM przez producenta
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1.10 Klonowanie pamiêci odbiornika
Przedostatni¹ opcj¹ menu g³ównego jest opcja CE, która s³u¿y do
archiwizacji lub przenoszenia pomiêdzy odbiornikami danych dotycz¹cych
wpisanych pilotów oraz ustawieñ konfiguracyjnych. Do skorzystanie z funkcji
klonowania pamiêci niezbêdny jest modu³ B700 dostêpny u producenta.
Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci wykonywanych przy klonowaniu
pamiêci odbiornika:
3
1

2

a) w³o¿yæ do odbiornika modu³ klonowania pamiêci B700
b) przyciskami góra - dó³ pilota czteroprzyciskowego ustawiæ opcjê CE i
nacisn¹æ przycisk A odbiornika,

4

c) przy wskazaniu A3 wyœwietlacza, nacisn¹æ trzykrotnie przycisk A odbiornika
w celu zaakceptowania.
d) poczekaæ na skopiowanie danych do pamiêci EEPROM.

PILOT

A

Klonowanie jest wykonywane podczas charakterystycznego pulsowania
wyœwietlacza. Po zaprogramowaniu modu³u na wyœwietlaczu pojawia siê
ponownie symbol CE.

A
A

Uwagi !
Przy korzystaniu z modu³u klonowania pamiêci nale¿y uwa¿aæ aby
4
A

Rys.20
Klonowanie
pamiêci odbiornika

powrót
do opcji CE

z³¹cze szpilkowe pokry³o siê przy wk³adaniu z gniazdem odbiornika. W
przeciwnym razie mo¿e dojœæ do uszkodzenia modu³u lub odbiornika.

Je¿eli modu³ jest uszkodzony lub wyst¹pi brak styku na z³¹czu modu³u na
4
wyœwietlaczu bêd¹ pojawia³y siê migaj¹ce na przemian symbole EE, Er
26

1.11 Pamiêæ fabryczna odbiornika
Ostatni¹ opcj¹ menu g³ównego jest opcja PF, która s³u¿y do
przywrócenia fabrycznych ustawieñ producenta.
Ustawienia fabryczne po akceptacji opcji PF:
- brak pilotów wpisanych do odbiornika,
- cztery kana³y odbiornika pracuj¹ w trybie monostabilnym o czasie
za³¹czania 0,5 sekundy,
- blokada kopiowania wy³¹czona,
- blokada dostêpu wy³¹czona (brak kodu PIN),
- funkcja podwójnego przyciœniêcia wy³¹czona.
Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla przywrócenia pamiêci
fabrycznej odbiornika:

3
1

2

4

a) przyciskami góraA - dó³ pilota czteroprzyciskowego ustawiæ opcjê PF i
nacisn¹æ przycisk odbiornika,
A

PILOT

b) przy wskazaniu A3 wyœwietlacza, nacisn¹æ trzykrotnie przycisk
odbiornika w celu zaakceptowania.
A

Uwagi !
Skorzystanie z opcji PF, spowoduje bezpowrotne wymazanie z
4

A
A

rys.21
Przywrócenie
pamiêci fabrycznej
odbiornika.

pamiêci systemu, wszystkich zaprogramowanych do tej pory
pilotów, oraz przywrócenie ustawieñ fabrycznych, wszystkich
kana³ów odbiornika,
Przycisk B odbiornika umo¿liwia wycofanie siê z akceptacji opcji
4
PF.

A

powrót
do opcji PF
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1.12. Tryb pracy z komputerem PC poprzez port USB
Odbiornik mo¿e wspó³pracowaæ z komputerem PC poprzez standardowy port USB, za pomoc¹ aplikacji
dedykowanej do tego celu (program Programator USB). Pod³¹czony odbiornik jest automatycznie rozpoznawany
przez komputer. Kabel przy³¹czeniowy i program jest dostêpny opcjonalnie.
Interfejs programu komputerowego daje obs³uguj¹cemu du¿o przyjaŸniejsze œrodowisko pracy i szereg nowych
mo¿liwoœci w porównaniu ze standardowym interfejsem u¿ytkownika na wyœwietlaczu LED. Dodatkowe mo¿liwoœci
uzyskiwane przez u¿ycie programu komputerowego to:
- przypisanie do wpisanych pilotów dodatkowego identyfikatora opisowego (np. imiê i nazwisko u¿ytkownika)
- rejestracja zdarzeñ odbiornika
- kopiowanie i archiwizacja pamiêci odbiornika do pliku lub do pamiêci innego odbiornika
- sterowanie kana³ów odbiornika poprzez komputer.
Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla przygotowania odbiornika do wspó³pracy z komputerem:
a) w³o¿yæ p³ytkê interfejsu USB z kablem do odbiornika wed³ug instrukcji do³¹czonej do zestawu,
b) na wyœwietlaczu wyœwietli siê symbol U
c) odbiornik zostanie automatycznie rozpoznany przez komputer,
d) przy pierwszym pod³¹czeniu uruchomiony zostaje kreator Windows, który przeprowadza u¿ytkownika przez proces
instalacji sterownika,
e) zestaw jest gotowy do pracy
Uwagi !

Rys.22
Wyœwietlony
symbol na wyœwietlaczu
odbiornika przy po³¹czeniu
z komputerem PC.

4
Korzystanie z opcji interfejsu USB jest mo¿liwe w odbiornikach z oprogramowaniem w wersji 2.0 lub
wy¿szej. Odbiorniki z ni¿sz¹ wersj¹ oprogramowania nie maj¹ tej mo¿liwoœci i w razie potrzeby
nale¿y skontaktowaæ siê z producentem w celu aktualizacji programu odbiornika. Wersja odbiornika
jest wyœwietlana w chwili pod³¹czenia odbiornika do zasilania.
4
Zasilanie odbiornika MAX mo¿e siê odbywaæ poprzez port USB komputera bez koniecznoœci
pod³¹czania zasilacza zewnêtrznego
4
Szczegó³y pod³¹czenia zawiera instrukcja do³¹czana z opcjonalnym kablem i programem
4
w przypadku po³¹czenia odbiornika z komputerem i stosowania anteny zewnêtrznej nie nale¿y ³¹czyæ
jej z elementami uziemionymi (p³ot, brama)
4
w przypadku pod³¹czania komputera poprzez kabel USB, do ju¿ zasilanego odbiornika, nale¿y
pamiêtaæ, aby oba urz¹dzenia (zasilacz i komputer) zasilaæ z tej samej fazy.
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F. Dane techniczne i u¿ytkowe wybranych elementów systemu
Odbiornik Rival 434
G³ówne cechy:
- cztery odseparowane, przekaŸnikowe wyjœcia odbiornika typu NO, pracuj¹ce w trybie mono, bistabilnym lub chwilowym, dopuszczalne obci¹¿enie ka¿dego
wyjœcia 1A/24V AC lub DC,
- odbiornik rozró¿nia do 700 pilotów, ka¿dy adresowalny,
- podgl¹d, zmiana i mo¿liwoœæ skasowania nastaw dowolnego pilota, nawet bez jego obecnoœci, przy jednoczesnym zachowaniu ustawieñ innych pilotów,
- pe³na dowolnoœæ w przypisywaniu wyjœæ odbiornika do przycisków pilota - kontrola dostêpu,
- mo¿liwoœæ prostego dopisania nowego pilota, bez koniecznoœci u¿ywania przycisków odbiornika,
- blokada globalna / administracyjna zdalnego dopisywania pilotów,
- pamiêæ ustawieñ odbiornika wpisywana w EEPROM na podstawce - udogodnienie przy serwisowaniu,
- czas podtrzymania wyjœcia w trybie monostabilnym: od 0,1sekundy do 107 minut (z rozdzielczoœci¹ do 0,1sekundy), w trybie bistabilnym pamiêæ stanu po
okresowym zaniku zasilania,
- sprawdzanie ilosci zarejestrowanych pilotów
- dowolnosc w przypisywaniu wyjsc odbiornika do przycisków pilota - kontrola dostepu
- klonowanie pamiêci (modu³ opcjonalny),
- kod PIN zabezpieczajacy odbiornik przed zmiana ustawien przez osoby trzecie
- programowanie odbiornika realizowane za poœrednictwem wbudowanego wyœwietlacza,
- interfejs USB umo¿liwiaj¹cy zarz¹dzanie odbiornika, z poziomu komputera PC (modul opcjonalny)
- zacisk do pod³¹czenia przewodu koncentrycznego anteny zewnêtrznej,
- bryzgoszczelna obudowa o szczelnoœci IP53, do zastosowañ na zewn¹trz,
- zasilanie odbiornika w szerokim zakresie od 12V do 24V, AC lub DC - wbudowana przetwornica,
- temperatura pracy odbiornika od -20°C do +55°C,
- Gabaryty [mm]: w obudowie - wysokoœæ 118, szerokoœæ 55, g³êbokoœæ 27,5;
- czêstotliwoœæ pracy: 433,92 MHz
Piloty VICTORY, ró¿nokolorowe EcoVICTORY, NEO, TIP, to piloty o nowoczesnych i ergonomicznych kszta³tach oraz nastêpuj¹cych cechach:
- przyciski pilota mog¹ sterowaæ dowolnymi funkcjami urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad systemu ; ich konstrukcja ogranicza do minimum mo¿liwoœæ przypadkowego
uruchomienia,
- transmisja sygna³u jest oparta na standardzie kodowania KeeLoq®,
- czêstotliwoœæ pilota stabilizowana wysokiej jakoœci kwarcem,
- zasiêg radiowy œrednio do 150 metrów (pilot TIP do 50m),
- dioda sygnalizuj¹ca prawid³ow¹ pracê pilota,
Pilot MAKSTER jest 20-przyciskowym pilotem radiowym, przewidzianym do sterowania wieloma urz¹dzeniami domowymi.
Jego g³ówne cechy:
- zasiêg radiowy do 150 metrów,
- czarna obudowa z tworzywa ABS w formie pilota telewizyjnego, doskonale komponuje siê z innymi sprzêtami elektronicznymi w domu,
- piêæ diod sygnalizuj¹cych prawid³ow¹ pracê ka¿dego z modu³ów pilota,
- czytelne i odporne na œcieranie oznaczenia przycisków pilota o numeracji od 1 do 20, w piêciu grupach, steruj¹ce dowolnie przypisanymi kana³ami odbiornika
(ów),
- zasilanie bateri¹ 6F22 9V,
- gabaryty: d³ugoœæ 144 mm, szerokoœæ 62 mm, wysokoœæ 30 mm.
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G. Certyfikaty
Rodzina urz¹dzeñ Rival, posiada certyfikat CE zgodnoœci z normami krajowymi i europejskimi
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H. Gwarancja.
Producent DTM System przekazuje urz¹dzenia sprawne i gotowe do u¿ytku. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiêcy od
daty zakupu przez klienta koñcowego. Okres gwarancji okreœlany jest na podstawie plomb gwarancyjnych producenta, umieszczanych na
ka¿dym wyrobie. Producent zobowi¹zuje siê do bezp³atnej naprawy urz¹dzenia, je¿eli w okresie gwarancji wyst¹pi³y wady z winy producenta.
Niesprawne urz¹dzenie nale¿y dostarczyæ na w³asny koszt do miejsca zakupu, za³¹czaj¹c krótki, jednoznaczny opis uszkodzenia. Koszt
demonta¿u i monta¿u urz¹dzenia ponosi u¿ytkownik. Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach, wszelkich uszkodzeñ powsta³ych w wyniku
nieprawid³owego u¿ytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw oraz uszkodzeñ powsta³ych w wyniku wy³adowania
atmosferycznego, przepiêcia lub zwarcia sieci zasilaj¹cej. Szczegó³owe warunki udzielania gwarancji reguluj¹ stosowne akty prawne.
I. Index
Antena zewnêtrzna - strona 5
Normalnie otwarty (NO) - 3, 5
Normalnie zamkniêty (NC) - 3, 5
PILOT:
Dane techniczne - 29
Deklarowanie - 13, 18
Kopiowanie nastaw - 14
Nastawy przycisków - 15
Numer porz¹dkowy - 12
Proste wpisywanie - 9
Ustawienia fabryczne - 15, 27
Usuwanie - 17
Wpisywanie - 9, 12
ODBIORNIK:
Blokada globalna / administracyjna prostego dopisywania - 16, 23
Blokada dostêpu (kod PIN) - 24
Czas za³¹czania - 19
Dane techniczne - 29
Instalacja - 3, 4
Kana³y - programowanie - 19
Kasowanie pilota - patrz: Pilot-usuwanie
Klonowanie pamiêci - 26
Liczba pilotów - 22
Podwójne przyciœniêcie - 21
Programowanie - 10
Pamiêæ fabryczna - 27
Tryb chwilowy Wpisywanie pilota - patrz: Pilot-wpisywanie
Wspó³praca z komputerem PC (USB) - 28
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Nr.
Porz¹dkowy

Przycisk nr - 1

Identyfikator u¿ytkownika pilota

Przycisk nr - 2

Przycisk nr - 3

Przycisk nr - 4

C-1 C-2 C-3 C-4 C-1 C-2 C-3 C-4 C-1 C-2 C-3 C-4 C-1 C-2 C-3 C-4

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
Tab.2 Przyk³adowa tabela identyfikacyjna dla 20 pilotów (pe³n¹ tabelê identyfikacyjn¹ dla 700 pilotów, mo¿na pobraæ
ze strony internetowej www.dtm.pl).
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