SYSTEM
SYSTEM
ZDALNEGO
ZDALNEGO
STEROWANIA
STEROWANIA
PILOTEM
PILOTEM
Odbiornik ZSP-4 Light
Instrukcja obs³ugi

Wersja 2.0

Spis treœci
A. Wprowadzenie __________________________________________________________________________________________________2
1. Certyfikaty __________________________________________________________________________________________________ 2
2. Dane techniczne i u¿ytkowe wybranych elementów systemu ZSP-4 _____________________________________________________ 2
B. Instalacja ______________________________________________________________________________________________________ 4
1. Opis urz¹dzenia i sposobu instalowania __________________________________________________________________________ 4
2. Instalowanie odbiornika _______________________________________________________________________________________ 5
3. Opis po³¹czeñ elektrycznych ___________________________________________________________________________________ 6
4. Przyk³ady wykorzystania odbiornika LIGHT ________________________________________________________________________ 8
C. Programowanie odbiornika LIGHT _________________________________________________________________________________10
1. Proste wpisywanie nowego pilota do odbiornika z u¿yciem tylko przycisków pilota ___________________________________________10
2. Programowanie odbiornika - informacje wstêpne _____________________________________________________________________11
2.1 Tryb pracy ___________________________________________________________________________________________12
2.2 Kod PILOTA MASTER ________________________________________________________________________________13
2.3 Programowanie pilotów - wpisywanie, edycja i usuwanie _____________________________________________________14
2.3.1 Wpisywanie nowego pilota (identyfikacja ju¿ wpisanego pilota) ___________________________________________15
Przyk³ad 1: Wpisanie nowego pilota ____________________________________________________________________16
2.3.2 Edycja funkcji zaprogramowanego pilota ____________________________________________________________17
2.3.2.1 Kopiowanie nastaw pilota ______________________________________________________________17
Przyk³ad 2: Wpisanie pilota z ustawieniami przekopiowanymi od pilota o numerze 001 ____________________18
2.3.2.2 Nastawy przycisków programowanego pilota _______________________________________19
Przyk³ad 3: Zmiana konfiguracji przycisków pilota z u¿yciem tego pilota ________________________________20
2.3.2.3 Blokada kopiowania dla programowanego pilota ____________________________________________22
Przyk³ad 4: W³¹czenie blokady funkcji prostego wpisania pilota programowanemu pilotowi _________________23
2.3.3 Usuwanie pilota z pamiêci odbiornika _____________________________________________________________24
2.3.4 Zarz¹dzanie pilotem bez jego fizycznej obecnoœci _____________________________________________________25
Przyk³ad 5: Usuniêcie pilota z pamiêci odbiornika bez u¿ycia tego pilota _______________________________________26
2.4 Programowanie kana³ów odbiornika _________________________________________________________________________27
Przyk³ad 6: Zmiana konfiguracji pracy kana³ów odbiornika ______________________________________________________28
2.5 Liczba pilotów wpisanych do odbiornika __________________________________________________________________29
2.6 Blokada kopiowania we wszystkich wpisanych pilotach ______________________________________________________30
Przyk³ad 7: W³¹czenie wszystkim pilotom wpisanym do odbiornika blokady korzystania z funkcji prostego dopisania nowego pilota ____31
2.7 Pamiêæ fabryczna odbiornika ______________________________________________________________________________32
E. Gwarancja _____________________________________________________________________________________________________33
F. Index _________________________________________________________________________________________________________33

1

A. Wprowadzenie
System zdalnego sterowania ZSP-4 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 LIGHT, któremu poœwiêcona jest niniejsza instrukcja, sterowniki napêdu rolet i
bram, piloty radiowe, interfejsy upraszczaj¹ce pod³¹czenie do sterowników bram oraz sukcesywnie powiêkszaj¹ca siê grupa elementów
dodatkowych.
Podstawowym zastosowaniem systemu ZSP-4 jest sterowanie napêdami lub sterownikami napêdów rolet i bram, a tak¿e oœwietleniem (poprzez
dodatkowy element wykonawczy), 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 ZSP-4 LIGHT, 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 posiada dwa odseparowane wyjœcia styków przekaŸnika prze³¹cznego, dziêki czemu mo¿liwe jest sterowanie typu NC (normalnie zwarte)
lub NO (normalnie otwarte). Dodatkowo odbiornik posiada dwa wyjœcia typu OC (otwarty kolektor).
Odbiornik mo¿e byæ zasilany napiêciem sta³ym (DC) lub przemiennym (AC) o wartoœciach 12V lub 24V.
Bryzgoszczelna obudowa, z chromowan¹ zewnêtrzn¹ anten¹ prêtow¹, jest funkcjonalna przy instalacji i dobrze komponuje siê z innymi elementami
systemu. P³ytê g³ówn¹ odbiornika mo¿na zamontowaæ bez obudowy, bezpoœrednio w sterowanym urz¹dzeniu. Do tego celu wymagany jest
dodatkowy zestaw monta¿owy, dostêpny u producenta.
Odbiornik ZSP-4 LIGHT jest dostêpny w komplecie z dwoma zaprogramowanymi pilotami czteroprzyciskowymi ZSP-4 NEO 4-P.
1. Certyfikaty
Rodzina urz¹dzeñ ZSP-4 posiada certyfikat zgodnoœci z normami krajowymi i europejskimi, wydany przez Laboratorium Badañ Urz¹dzeñ
Telekomunikacyjnych Instytutu £¹cznoœci (cz³onek Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji) w Warszawie, oraz certyfikat GOST R, wydany przez
Kaliningradzkie Centrum Certyfikacji i Metrologii (Gosstandard w Rosji).
Urz¹dzenie ZSP-4 zosta³o równie¿ zg³oszone do ochrony w Urzêdzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
Celem naszej firmy jest wprowadzanie nowoczesnych rozwi¹zañ i pokazanie, ¿e polska myœl techniczna potrafi skutecznie konkurowaæ z
technologi¹ zagraniczn¹.
jego obecnoœci, przy jednoczesnym zachowaniu ustawieñ innych pilotów,
-pe³na dowolnoœæ w przypisywaniu wyjœæ odbiornika do przycisków pilota kontrola dostêpu,
- czas podtrzymania wyjœcia w trybie monostabilnym: od 0,1sekundy do ok. 107
minut (z rozdzielczoœci¹ do 0,1sekundy), w trybie bistabilnym pamiêæ stanu po
okresowym zaniku zasilania,
-Mo¿liwoœæ prostego dopisania nowego pilota, bez koniecznoœci u¿ywania
przycisków odbiornika,
-pamiêæ ustawieñ odbiornika wpisywana w EEprom na podstawce - udogodnienie
przy serwisowaniu,
-programowanie odbiornika realizowane za poœrednictwem wbudowanego
wyœwietlacza,

2. Dane techniczne i u¿ytkowe wybranych elementów systemu ZSP-4
Odbiornik ZSP-4 Light
G³ówne cechy:
-dwa odseparowane, przekaŸnikowe wyjœcia odbiornika typu NO lub NC,
pracuj¹ce w trybie mono lub bistabilnym, dopuszczalne obci¹¿enie ka¿dego
wyjœcia 1A/24V AC lub DC,
-dwa wyjœcia odbiornika typu otwarty kolektor (OC), pracuj¹ce w trybie mono lub
bistabilnym, dopuszczalne obci¹¿enie ka¿dego wyjœcia 1A/24V DC,
-odbiornik rozró¿nia do 20 pilotów, ka¿dy adresowalny,
-podgl¹d, zmiana i mo¿liwoœæ skasowania nastaw dowolnego pilota, nawet bez
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- program komputerowy umo¿liwia pe³ne programowanie odbiornika,
- importowanie i eksportowanie zawartoœci pamiêci odbiornika (ustawieñ
wszystkich pilotów), rejestr zdarzeñ, raporty,
- intuicyjny w obs³udze interfejs graficzny,
®
- system operacyjny: MS Windows ,
- w komplecie kabel RS232 o d³ugoœci 300 cm.

-odbiornik w bryzgoszczelnej obudowie plastikowej, z listw¹ do przykrêcenia
przewodów,
-zasilanie odbiornika 12V lub 24V/100mA DC lub AC,
-temperatura pracy odbiornika od -25°C do +80°C,
-gabaryty: d³ugoœæ 80mm plus 40mm uchwyt obudowy, szerokoœæ 60mm,
wysokoœæ 30mm; bez obudowy: d³ugoœæ 74mm, szerokoœæ 50mm, wysokoœæ
18mm.

Pilot NEO I TIP
Neo to pilot o nowoczesnym i ergonomicznym kszta³cie oraz nastêpuj¹cych
cechach:
- przyciski pilota mog¹ sterowaæ dowolnymi funkcjami urz¹dzeñ wchodz¹cych w
sk³ad systemu ZSP-4; ich konstrukcja ogranicza do minimum mo¿liwoœæ
przypadkowego uruchomienia,
-transmisja sygna³u jest oparta na standardzie kodowania KeeLoq® firmy
Microchip®, tzw. kod dynamicznie zmienny, daj¹cy najwy¿szej klasy
zabezpieczenie,
-czêstotliwoœæ pilota stabilizowana wysokiej jakoœci kwarcem,
-zasiêg radiowy œrednio do 150 metrów,
-obudowa z tworzywa ABS, o zwiêkszonej wytrzyma³oœci,
-dioda sygnalizuj¹ca prawid³ow¹ pracê pilota,
-zasilanie bateri¹ L1028 23A 12V,
-gabaryty: d³ugoœæ 70 mm, szerokoœæ 42 mm, wysokoœæ 14-19 mm,
-opakowanie blistrowe z zawieszk¹, kodem kreskowym, kart¹ pilota z miejscem
na dane identyfikacyjne, instrukcj¹ prostego wpisania pilota do odbiornika oraz
miejscem na piecz¹tkê dystrybutora,

Odbiornik ZSP-4B
G³ówne cechy:
-cztery, odseparowane, przekaŸnikowe wyjœcia odbiornika typu NO lub NC,
pracuj¹ce w trybie mono lub bistabilnym, dopuszczalne obci¹¿enie ka¿dego
wyjœcia 1A/24V AC lub DC,
-odbiornik rozró¿nia do 400 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,
-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,
-programowanie odbiornika realizowane za poœrednictwem wbudowanego
wyœwietlacza,
- zacisk do pod³¹czenia przewodu koncentrycznego anteny zewnêtrznej,
- bryzgoszczelna obudowa plastikowa, z listw¹ do przykrêcenia przewodów lub w
formie karty z samoprzylepnymi ko³kami dystansowymi do zamontowania np. w
obudowie centrali,
-przy zamontowaniu modu³u odbiornika w innej obudowie, pozosta³e elementy
odbiornika mog¹ s³u¿yæ do wykonania zewnêtrznej anteny,
-zasilanie odbiornika w p³ynnym zakresie od 10V do 24V, AC lub DC - wbudowana
przetwornica,
-Temperatura pracy odbiornika od -25°C do +80°C,
-gabaryty - w obudowie: d³ugoœæ 80mm plus 40mm uchwyt obudowy, szerokoœæ
60mm, wysokoœæ 30mm; bez obudowy: d³ugoœæ 74mm, szerokoœæ
50mm,
wysokoœæ 18mm.

Pilot TIP uzupe³nia system o ma³y, porêczny pilot dwuprzyciskowy o
nastêpuj¹cych cechach:
-Zasiêg œrednio do 50 metrów,
-gabaryty: d³ugoœæ 54 mm, szerokoœæ 43 mm, wysokoœæ 14-19 mm,
-pozosta³e cechy i parametry s¹ zgodne z pilotem Neo.
Pilot MAKSTER
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.

Odbiornik ZSP-4RS
posiada wszystkie cechy odbiornika ZSP-4 B, a dodatkowo:
- wspó³pracuje z komputerem klasy PC poprzez jego standardowy port szeregowy
(transmisja RS232),

3

88

88

B. Instalacja
1. Opis urz¹dzenia i sposobu instalowania
Odbiornik ZSP-4 LIGHT sk³ada siê z p³yty g³ównej i bryzgoszczelnej obudowy z prêtow¹ anten¹ zewnêtrzn¹. P³yta g³ówna (rys. 1)
posiada uk³ad redukcji napiêcia zasilania, mikroprocesorowy uk³ad steruj¹cy z wyœwietlaczem i przyciskami oraz uk³ad wykonawczy wyjœæ
steruj¹cych, zrealizowany na przekaŸnikach i tranzystorach. P³yta g³ówna posiada listwy ³¹czeniowe s³u¿¹ce do przy³¹czenia instalacji
zasilaj¹cej oraz steruj¹cej zadanymi urz¹dzeniami. Obudowa posiada komorê prowadzenia okablowania na zewn¹trz oraz wyposa¿ona jest w
uchwyt do zamocowania jej w wybranym miejscu. Dopuszcza siê zamontowanie p³yty g³ównej odbiornika bezpoœrednio w obudowie
sterowanego urz¹dzenia. Do tego celu wymagany jest dodatkowy zestaw monta¿owy, dostêpny u producenta. W sk³ad zestawu wchodz¹: s³upki
dystansowe z przylepcami, do osadzenia w otworach monta¿owych p³yty g³ównej odbiornika 3 szt.; kontakt oczkowy i tuleja dystansowa do
stworzenia anteny zewnêtrznej z niewykorzystanej obudowy odbiornika i anteny prêtowej; drutowa antena wewnêtrzna 1 szt.
Odbiornik mo¿e pracowaæ w zakresie temperatur otoczenia od -25°C do +80°C, przy zachowaniu typowej wilgotnoœci powietrza.
Czerwona dioda LED w odbiorniku sygnalizuje sposobem œwiecenia stany jego pracy. W stanie spoczynkowym i podczas programowania
odbiornika - dioda œwieci w sposób ci¹g³y. W sytuacji za³¹czenia kana³u lub kilku kana³ów, dioda mignie jeden raz dla ka¿dego za³¹czonego w
danej chwili kana³u. Roz³¹czenie ka¿dego kana³u wywo³a podwójne migniêcie diody.
G
H I
F
A - zaciski zasilania
B - zaciski wyjœæ odb.
C - przekaŸniki wyjœæ odbiornika nr
E
1i2
J
D - tranzystory wyjœæ odbiornika nr
3i4
Ekran kabla do anteny zewn.
E - reduktor napiêcia
D
Antena
F - otwory monta¿owe
K
G - uk³ad pamiêci nastaw
d³ugoœæ
EEPROM
ca³kowita
C
175mm
H - tabela konfiguracji napiêcia
L
GND
4OC 3OC 2NC 2C 2NO
1NC 1C 1NO
+ GND
zasilania
~
M
I - wyœwietlacz LED
B
A
J - przyciski A i B
Rys 1. Opis p³yty g³ównej odbiornika LIGHT
K - zaciski anteny wewnêtrznej i
wyprowadzonej kablem na zewn.
L - kostka mocowania anteny
zewnêtrznej
M - zworki konfiguracji napiêcia
uniwersalne wyjœcia kana³ów odbiornika
zasilania (JP)
GND ANT
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wejœcie zasilania
12V/24V DC/ AC

zacisk 1 NO

zacisk 1 NC

zacisk 1 C

zacisk 2 C

zacisk 2 NO

zacisk 3 OC

zacisk 2 NC

wspólna masa

zacisk 4 OC

1

2

Rys 3. Schemat elektryczny instalacji odbiornika LIGHT

Rys 2. Pilot ZSP-4 Neo 4-P z zaznaczon¹ numeracj¹ przycisków.
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2. Instalowanie odbiornika
Uruchomienie systemu zdalnego sterowania pilotem nale¿y rozpocz¹æ od instalacji odbiornika radiowego.
Odbiornik mo¿na zamontowaæ u¿ywaj¹c jego standardowej obudowy lub montuj¹c go wewn¹trz innej obudowy (np. w obudowie sterownika
napêdu bramy).
Postêpowanie przy instalacji odbiornika LIGHT w jego standardowej obudowie:
- Otworzyæ obudowê odbiornika (rys. 4) - odkrêciæ ewentualnie zamontowan¹ ju¿ antenê zewnêtrzn¹ (rys.4 element 9) i wysun¹æ górê obudowy.
- Po otwarciu istnieje bezpoœredni dostêp do zacisków zasilania odbiornika, zacisków kana³u 1 i 2 oraz zacisków anteny (rys. 1). Aby uzyskaæ
dostêp do zacisków kana³ów 3 i 4 nale¿y wysun¹æ modu³ elektroniki z obudowy - odkrêcaj¹c wczeœniej wkrêt M3, który blokuje mo¿liwoœæ
wysuniêcia siê modu³u (rys. 4 element 3).
- Poprowadziæ przewody sterowania i doprowadzaj¹ce zasilanie wg poni¿szych wskazówek i przyk³adowych schematów.
- Umocowaæ doln¹ czêœæ obudowy w wymaganym miejscu, za pomoc¹ przyleg³ego do niej uchwytu z dwoma otworami (rys. 4 element 0). Do
mocowania, u¿ywaæ wkrêtów o maksymalnej œrednicy 5mm.
- W³¹czyæ zasilanie odbiornika i zaprogramowaæ odbiornik wed³ug potrzeb, u¿ywaj¹c wskazówek umieszczonych w dalszych rozdzia³ach
opisuj¹cych programowanie.
- Nasun¹æ górn¹ czêœæ obudowy i wkrêciæ zewnêtrzn¹ antenê w umieszczony u góry otwór (rys. 4). Antena zewnêtrzna po stronie gwintowanej
posiada uszczelkê, daj¹c¹ w po³¹czeniu z konstrukcj¹ obudowy gwarancjê bryzgoszczelnoœci. Monta¿ zakoñczony.
Postêpowanie przy instalacji odbiornika LIGHT we wnêtrzu obudowy np. sterownika napêdu bramy (wymagany dodatkowy zestaw
monta¿owy, dostêpny u producenta):
- Otworzyæ obudowê odbiornika (rys. 4) i wymontowaæ z niej modu³ elektroniki - odkrêciæ ewentualnie zamontowan¹ ju¿ antenê zewnêtrzn¹ (rys.
4 element 9) i wysun¹æ górê obudowy, odkrêciæ wkrêt M3, który blokuje mo¿liwoœæ wysuniêcia siê modu³u (rys. 4 element 3), wysun¹æ modu³ z
dolnej czêœci obudowy, zdemontowaæ kostkê mosiê¿n¹ mocowania anteny (rys. 4 element 5), przez wykrêcenie z niej dodatkowego wkrêtu M3.
- Wykorzystaæ s³upki monta¿owe z przylepcami *** do zamontowania modu³u odbiornika we wnêtrzu obudowy sterowanego urz¹dzenia (np.
sterownika napêdu bramy). S³upki dystansowe nale¿y osadziæ w otworach monta¿owych p³yty g³ównej odbiornika LIGHT.
ZAMYKANIE


















Rys 4. Widok obudowy odbiornika LIGHT oraz elementów do monta¿u anteny zewnêtrznej ZSP-4.
*** Elementy pochodz¹ z dodatkowego, dostêpnego u producenta zestawu monta¿owego.
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Legenda:
0. Uchwyt mocuj¹cy z otworami.
1. Dó³ obudowy.
2. Góra obudowy.
3. Wkrêt M3 z ³bem sto¿kowym.
4. Tulejka dystansowa 4mm.
5. Kostka mosiê¿na mocowania
anteny.
6. Kontakt oczkowy.
7. Wkrêt M3 z ³bem walcowym.
8. Przewód koncentryczny
(RG58).
9. Antena zewnêtrzna.
10. Otwór na wkrêt M3 do
mocowania kostki anteny.

- Poprowadziæ przewody sterowania i doprowadzaj¹ce zasilanie wed³ug poni¿szych wskazówek i przyk³adowych schematów. Je¿eli odbiornik
posiada interfejs, np. do sterownika napêdu bramy, instalacja polega na pod³¹czeniu odbiornika za poœrednictwem interfejsu bezpoœrednio do
w³aœciwego z³¹cza sterownika napêdu bramy. W takiej sytuacji niepotrzebne s¹ ju¿ dodatkowe przewody instalacyjne, poniewa¿ wszystkie
wymagane po³¹czenia (zasilanie i sterowanie) realizuje sam interfejs. Antenê lub przewód koncentryczny wyprowadzaj¹cy antenê na zewn¹trz,
zaleca siê pod³¹czyæ bezpoœrednio do zacisków “ANT" i "GND" odbiornika LIGHT.
- Do zacisku modu³u odbiornika oznaczonego symbolem “ANT” pod³¹czyæ wewnêtrzn¹ antenê***. Je¿eli zasiêg sterowania pilotem nie jest
wystarczaj¹cy, nale¿y u¿yæ anteny zewnêtrznej. Do tego celu mo¿na wykorzystaæ pozosta³¹ z demonta¿u antenê prêtow¹ i obudowê odbiornika,
postêpuj¹c zgodnie z rysunkiem 4 i poni¿szym opisem.
Postêpowanie przy monta¿u anteny zewnêtrznej ZSP-4:
- U¿yæ, pozosta³y po demonta¿u obudowy, wkrêt M3x10 z ³bem sto¿kowym (rys. 4 element 3) i tulejkê dystansow¹*** o wysokoœci 4mm
(4). Wkrêt przewlec przez otwór w dolnej czêœci obudowy odbiornika, nastêpnie na³o¿yæ na niego tulejkê dystansow¹ i wkrêciæ go w otwór
odpowiednio u³o¿onej kostki mosiê¿nej (5).
- Po³¹czyæ p³ytê g³ówn¹ odbiornika LIGHT z wykonywan¹ anten¹ zewnêtrzn¹, u¿ywaj¹c odpowiedniego przewodu np. RG58 (8), którego
cechuje impedancja o wartoœci 50 Ohm, mo¿liwoœæ pracy z czêstotliwoœci¹ sygna³u 433MHz i d³ugoœæ równa wielokrotnoœci 68cm (d³ugoœæ
fali). U¿ycie zbyt d³ugiego przewodu (optymalnie do 3m) lub przewodu o z³ych parametrach, zamiast zwiêkszyæ zasiêg radiowy - zmniejszy
go. Odpowiedniej d³ugoœci przewód odizolowaæ i pod³¹czyæ z jednej strony do zacisków p³yty g³ównej odbiornika - do zacisku "ANT"
œrodkow¹ ¿y³ê kabla, a do "GND" ekran kabla. Z drugiej strony przewodu, œci¹gn¹æ zewnêtrzn¹ izolacjê i ekran na d³ugoœæ 15mm oraz
œrodkow¹ ¿y³ê odizolowaæ na d³ugoœæ 5mm. Nastêpnie zamocowaæ do niej koñcówkê oczkow¹*** (6) i przykrêciæ j¹ do wolnego otworu
kostki mosiê¿nej, wykorzystuj¹c pozosta³y po demonta¿u wkrêt M3x5 z ³bem walcowym (7). Ekran przewodu nale¿y ³¹czyæ tylko po stronie
modu³u odbiornika radiowego !!!
- Nasun¹æ górn¹ czêœæ obudowy (2) i wkrêciæ zewnêtrzn¹ antenê prêtow¹ (9) w umieszczony u góry otwór. Prêtowa antena zewnêtrzna po
stronie gwintowanej posiada uszczelkê, daj¹c¹ w po³¹czeniu z konstrukcj¹ obudowy gwarancjê bryzgoszczelnoœci.
- Umocowaæ zmontowan¹ antenê w wymaganym miejscu, wykorzystuj¹c uchwyt obudowy z dwoma otworami.
- W³¹czyæ zasilanie odbiornika i zaprogramowaæ odbiornik wed³ug potrzeb, u¿ywaj¹c wskazówek umieszczonych w dalszych rozdzia³ach
programowania.
- Zamkn¹æ u¿yt¹ obudowê. Monta¿ zakoñczony.
3. Opis po³¹czeñ elektrycznych
W instalacji elektrycznej odbiornika LIGHT wystêpuj¹ bezpieczne napiêcia i pr¹dy nieprzekraczaj¹ce 100mA. Przewody u¿yte do instalacji
powinny posiadaæ przekrój minimum 0,15mm2.
Zasilanie
Odbiornik nale¿y zasilaæ napiêciem 12V lub 24V, DC (sta³ym) lub AC (przemiennym). Przy zasilaniu napiêciem DC - biegun dodatni zasilania
nale¿y pod³¹czyæ do zacisku oznaczonego symbolem “+” (rys. 3), natomiast masê zasilania do zacisku “GND”. Masa odbiornika (”GND”) jest
wspólna dla ca³ego urz¹dzenia. Zasilanie napiêciem AC umo¿liwia dowolne pod³¹czenie przewodów zasilania do zacisków “+” i “GND”.
Odbiornik przy za³¹czeniu wszystkich wyjœæ pobiera pr¹d do 100mA. Przy wspó³pracy odbiornika np. ze sterownikiem napêdu bramy lub
*** Elementy pochodz¹ z dodatkowego, dostêpnego u producenta zestawu monta¿owego.
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central¹ alarmow¹, napiêcie to mo¿na uzyskaæ z odpowiednich zacisków tego urz¹dzenia. W sytuacji braku dostêpu do odpowiedniego
zasilania, nale¿y u¿yæ dodatkowego zasilacza sieciowego, na przyk³ad dostêpnego u producenta zasilacza ZAS ZSP-4ZEW.
Odbiornik LIGHT posiada regulowany skokowo uk³ad redukcji napiêcia zasilania. Mo¿liwe jest zasilanie napiêciem DC/AC o wartoœci 12V lub
24V. Regulacji ustawieñ do dostêpnego napiêcia zasilania, dokonuje siê przy pomocy dwóch zworek (JP) umieszczonych na p³ycie g³ównej
odbiornika, wed³ug tabeli pokazanej na rysunku 3.
Wyjœcia steruj¹ce odbiornika nr 1 i 2
Wyjœcia numer 1 i 2 odbiornika posiadaj¹ po trzy zaciski: “NO” (normalnie otwarty), “NC” (normalnie zamkniêty), “C” (zacisk wspólny). Zaciski te
s¹ wyprowadzeniami styków przekaŸników (rys. 3). Maksymalna obci¹¿alnoœæ tych styków wynosi 1A/24V DC (AC). Przy wymaganym
sterowaniu typu normalnie otwarte - nale¿y u¿yæ zacisków odbiornika “NO” i “C”, zaœ przy sterowaniu typu normalnie zamkniête, nale¿y u¿yæ
zacisków “NC” i “C”.
Wyjœcia steruj¹ce odbiornika nr 3 i 4
Wyjœcia odbiornika numer 3 i 4 s¹ oznaczone odpowiednio jako “3OC” i “4OC”. Wyjœcia te s¹ typu otwarty kolektor (przy wysterowaniu
nastêpuje zwarcie do masy “GND”). Maksymalna obci¹¿alnoœæ tych wyjœæ wynosi 1A/24V DC. Przyk³ad wykorzystania wyjœcia typu OC
pokazuje schemat 1, gdzie sterowana jest cewka dodatkowego przekaŸnika.
UWAGA!!!
- Do wyjœæ typu OC nie mo¿na pod³¹czaæ bezpoœrednio “+” zasilania, poniewa¿ spowoduje to natychmiastowe uszkodzenie
odbiornika.
- Podawane na wyjœcie typu OC napiêcie poprzez sterowane urz¹dzenie, musi byæ sta³e (DC). Pod³¹czenie napiêcia przemiennego
(AC) spowoduje uszkodzenie wyjœcia.
- Masy sterowanego urz¹dzenia i odbiornika LIGHT musz¹ byæ wspólne. Nie dostosowanie siê do tego spowoduje brak reakcji na
próby sterowania lub uszkodzenie odbiornika.
Wejœcie anteny radiowej
Odbiornik posiada wejœcie antenowe opisane na p³ycie g³ównej symbolem “ANT” (rys. 3), równorzêdne z kostk¹ mosiê¿n¹ do umocowania
prêtowej anteny zewnêtrznej (rys.1). Wejœcie to wykorzystuje siê w sytuacji zamontowania p³yty g³ównej odbiornika LIGHT w innej obudowie.
Wówczas nale¿y pod³¹czyæ wewnêtrzn¹ antenê drutow¹***. Je¿eli zasiêg sterowania pilotem nie jest wystarczaj¹cy, nale¿y u¿yæ anteny
zewnêtrznej. Szczegó³y sposobu pod³¹czenia anteny zewnêtrznej opisane s¹ we wczeœniejszym rozdziale (Postêpowanie przy monta¿u anteny
zewnêtrznej ZSP-4).
Je¿eli odbiornik LIGHT posiada oryginaln¹ obudowê z zamontowan¹ anten¹ prêtow¹, wejœcie “ANT” pozostaje niepod³¹czone.
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).
*** Elementy pochodz¹ z dodatkowego, dostêpnego u producenta zestawu monta¿owego.
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4. Przyk³ady wykorzystania odbiornika LIGHT
Schemat 1 pokazuje przyk³ad sterowania urz¹dzeniem indukcyjnym (cewk¹ przekaŸnika) przez wyjœcie odbiornika nr 3 (wyjœcie typu
OC). Urz¹dzeniem indukcyjnym jest równie¿ elektrozaczep lub inne urz¹dzenie o podobnym charakterze.
Przy wykorzystaniu przekaŸnikowego wyjœcia odbiornika nr 1 lub 2, zaleca siê pod³¹czyæ równolegle do sterowanego urz¹dzenia indukcyjnego,
element zabezpieczaj¹cy przed iskrzeniem. Elementem takim jest dioda np. 1N4001 - je¿eli sterowane urz¹dzenie zasilane jest napiêciem
sta³ym do 24V, lub warystor na napiêcie skuteczne oko³o 47V - je¿eli sterowane urz¹dzenie zasilane jest napiêciem przemiennym do 24V.
Do sterowania urz¹dzeniami zasilanymi napiêciem sieciowym ~230V / 50Hz (schemat 1), nale¿y u¿ywaæ odpowiednich elementów
poœrednicz¹cych (np. przekaŸnik stycznikowy PRZ EUR-PI85), zachowuj¹c normy bezpieczeñstwa.
W celu sterowania typowym sterownikiem napêdu bramy lub szlabanu, wystarczy bezpoœrednio po³¹czyæ jego odpowiednie zaciski
(np. zaciski sterowania rêcznego) z zaciskami kana³u odbiornika (typowo u¿ywa siê zacisków “C” i “NO”). Na schemacie 2 i 3 znajduj¹ siê
przyk³ady po³¹czenia odbiornika LIGHT ze sterownikami napêdów bram. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e odbiornik ZSP-4 LIGHT mo¿e byæ zasilany
napiêciem 12 V lub 24V DC/AC (patrz wy¿ej: rozdzia³ 3 - Zasilanie).
Wszelkie dodatkowe elementy dostêpne s¹ u producenta.

~

wy

+

mostek
prostow.
1A/400V
-

88

~

Zasilacz
~11,5V/0,8A

L

we

N

Zasilanie
~ 230V/50Hz

1N4001

A2
21

A1
14

N

przekaŸnik
EURO Pi85 12V DC
1P-250V AC-16A

sterowane
urz¹dzenie
zasilane
~ 230V/50Hz

L

Modu³ odbiornika ZSP-4 Light

Pakiet sterowania ~230V/50Hz w obudowie EURO RNO5S

Schemat 1. Przyk³adowy schemat sterowania urz¹dzenia elektrycznego zasilanego napiêciem ~ 230V/50Hz przez odbiornik ZSP-4 Light
z wykorzystaniem wyjœcia typu OC.

9

Schemat 3. Przyk³ad po³¹czenia sterownika napêdu bramy NICE z odbiornikiem ZSP-4.

Modu³
elektroniki

Sterowanie krokowe

Zacisk wspólny sterowania

Zasilanie AC ~24V

Modu³ sterownika napêdu
bramy NICE
Modu³ odbiornika ZSP-4 Light

Pozosta³e zaciski

88

Sterowanie tym modu³em napêdu bramy polega
na chwilowym podaniu masy zasilania
(GND), po³¹czonej poprzez przewód
mostkuj¹cy ( ) do kana³u nr 1 odbiornika
ZSP-4.
Schemat 2. Przyk³ad po³¹czenia sterownika napêdu bramy Hormann z odbiornikiem ZSP-4.
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Pozosta³e zaciski
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Modu³ odbiornika ZSP-4 Light

Modu³ sterownika napêdu bramy Hormann
(opis zacisków z automatu Supramatic E)
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C. Programowanie odbiornika LIGHT
1. Proste wpisywanie nowego pilota do odbiornika z u¿yciem tylko przycisków pilotów
Odbiornik ZSP-4 LIGHT posiada program umo¿liwiaj¹cy u¿ytkownikowi proste 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. Tabelka opisuj¹ca sposób prostego wpisania nowego pilota jest równie¿
umieszczona na opakowaniu ka¿dego pilota ZSP-4.
Opisywane wy¿ej mo¿liwoœci zwi¹zane s¹ z obecnoœci¹ w menu programu odbiornika opcji bc. Jej w³¹czenie umo¿liwia zablokowanie
konkretnemu pilotowi mo¿liwoœci pos³ugiwania siê jego przyciskami do prostego wpisywania nowego pilota.
UWAGA!
Mo¿liwoœæ dopisywania pilota bez dostêpu do odbiornika radykalnie zmniejsza stopieñ zabezpieczenia przed osobami trzecimi. Piloty z
wy³¹czon¹ opcj¹ bc nale¿y chroniæ przed dostêpem osób trzecich, które w ³atwy sposób mog¹ dopisaæ w³asnego pilota.
Czynnoœci

Lp.

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

1
2
3
4

6
6

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

5
6
7
8

Opis wykonywanych czynnoœci

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
C

Pilot zosta³ Do odbiornika zosta³ dopisany nowy pilot z kolejnym numerem porz¹dkowym. Jego konfiguracja zosta³a skopiowana od
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
operacjê od czynnoœci nr 1.

L
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2. Programowanie odbiornika - informacje wstêpne
Konfiguracjê pracy odbiornika ZSP-4 Light dostosowuje siê do potrzeb u¿ytkownika (potrzeb instalacji) dziêki mo¿liwoœci ingerencji w
jego program. Menu programu odbiornika posiada strukturê drzewiast¹, sk³adaj¹c¹ siê z opcji g³ównych i podrzêdnych. Kolejne rozdzia³y
instrukcji przedstawiaj¹ poszczególne opcje menu, krok po kroku wyjaœniaj¹c ich zastosowanie. Ka¿dy rozdzia³ zawiera graficznie pokazan¹
strukturê menu programu z dodatkowo rozwiniêtymi opcjami dotycz¹cymi rozdzia³u. Dla wyró¿nienia aktualnie omawianych opcji, w graficznej
prezentacji ich pola zosta³y przyciemnione. Dziêki pokazaniu ca³ej struktury opcji w menu, mo¿na ³atwo odczytaæ bie¿¹ce miejsce przy
programowaniu oraz odszukaæ lokalizacjê innych poszukiwanych opcji. 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. Programowanie odbywa siê przy pomocy wyœwietlacza LED.
Do poruszania siê po opcjach programu s³u¿¹ przyciski A i B odbiornika oraz cztery przyciski dowolnego pilota ZSP-4 Neo, deklarowanego przy
wejœciu do programu (PILOT MASTER). Przyciskom tego pilota zosta³y przyporz¹dkowane klawisze kierunkowe, okreœlaj¹ce ruch po opcjach
programu. Przycisk opisany na p³ytce odbiornika jako A, s³u¿y do zatwierdzania. Przycisk opisany jako B, s³u¿y do cofania siê w strukturze opcji
menu lub do rezygnacji z dokonanych zmian.
Przy objaœnieniach programowania stosowane s¹ poni¿sze symbole:
TRYB
PRACY


PROGRAMOWANIE
PILOTÓW

Pojedynczy blok struktury menu programu odbiornika, w objaœnieniach graficznie symbolizuje opcje lub nastawy. W
lewym dolnym rogu umieszczona jest ikona poziomu ( ,  , , itd.), okreœlaj¹ca poziom w strukturze menu (w
przyk³adzie obok jest to poziom 0). Wnêtrze bloku zawiera: po lewej stronie wskazanie wyœwietlacza odbiornika w
aktualnej opcji, a po prawej stronie symboliczny opis tej opcji.
Przyciemniony blok menu, symbolizuje aktualnie omawian¹ opcjê lub nastawê.


Przycisk A na p³ytce odbiornika. Przycisk ten s³u¿y do zatwierdzania wybranych opcji i dokonanych zmian.
Przycisk B na p³ytce odbiornika. Przycisk ten s³u¿y do cofania siê w strukturze opcji menu lub do rezygnacji z
dokonanych zmian.

1

3
4

Pilot Neo i obok cztery przyciski PILOTA MASTER. Jego przyciski spe³niaj¹ rolê przycisków kierunkowych do
poruszania siê po blokach menu programu. Lewy to przycisk nr 1, prawy to przycisk nr 2, górny to nr 3 i dolny to nr 4.

2

Prawy przycisk (nr 2) PILOTA MASTER.
Prawy przycisk (nr 2) programowanego pilota, pokazany przy objaœnieniach opcji PP w menu programu.
Programowanym pilotem mo¿e byæ równie¿ PILOT MASTER.
PROGRAMOWANIE
PILOTÓW


IDENTYFIKACJA
PILOTA



Znak umieszczony obok graficznej prezentacji opcji w strukturze menu programu. Znak “-” symbolizuje, ¿e dana opcja
pokazana jest z rozwiniêciem o kolejne ga³êzie opcji, które mog¹ równie¿ posiadaæ swoje rozwiniêcia. Znak “+”
symbolizuje, ¿e dana opcja pokazana jest bez rozwiniêcia o kolejne ga³êzie opcji. Po lewej stronie znaku, mo¿na
znaleŸæ symbol przycisku jaki nale¿y u¿yæ, aby przejœæ do kolejnej opcji w strukturze menu (w przyk³adzie obok,
znajduje siê przycisk A odbiornika).
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2.1 Tryb pracy

TRYB
PRACY


Opis:

KOD PILOTA
MASTER


PROGRAMOWANIE
PILOTÓW


PROGRAMOWANIE
KANA£ÓW


LICZBA
PILOTÓW

Po w³¹czeniu zasilania odbiornika, nastêpuje automatyczne przejœcie do trybu pracy. 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.
Konfiguracji parametrów odbiornika i ka¿dego steruj¹cego pilota dokonuje siê w programie odbiornika.
Z trybu pracy mo¿na przejœæ do menu programu odbiornika, naciskaj¹c przycisk A odbiornika. Ka¿dorazowe
przejœcie z trybu pracy do menu, musi rozpoczynaæ siê od nadania statusu PILOTA MASTER, dowolnemu,
nawet nie zaprogramowanemu jeszcze, czteroprzyciskowemu pilotowi Neo (pkt.2.2).
Wskazania wyœwietlacza:


BLOKADA
KOPIOWANIA


PAMIÊÆ
FABRYCZNA



Graficzna ilustracja struktury
menu programu z wyró¿nieniem
aktualnie omawianych opcji.
(objaœnienie oznaczeñ - pkt.2)

W stanie spoczynkowym wyœwietlacz jest zgaszony.

88

P1 0 01 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 tego pilota (0) i dalej druga i trzecia od lewej cyfra (01 ). £¹cz¹c cyfry w ca³oœæ
powstaje numer porz¹dkowy 001.
Uwagi !

!
!
!

Tryb pracy jest aktywny bezpoœrednio po w³¹czeniu zasilania odbiornika.
Je¿eli podczas programowania odbiornika przez 3 minuty nie zostanie wciœniêty ¿aden przycisk, to
odbiornik samoczynnie wróci do trybu pracy.
Po przejœciu w tryb programowania nie jest mo¿liwe sterowanie kana³ami odbiornika za pomoc¹ pilotów.
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2.2 Kod PILOTA MASTER

TRYB
PRACY


KOD PILOTA
MASTER

Opis:


KOD PILOTA
MASTER


KOD PILOTA
MASTER


KOD PILOTA
MASTER


KOD PILOTA
MASTER



Menu programu odbiornika sk³ada siê z opcji, po których mo¿na siê poruszaæ w uk³adzie
pionowym lub poziomym. Do tego celu s³u¿¹ cztery przyciski pilota Neo, zadeklarowanego jako PILOT
MASTER. Przyciski pilota spe³niaj¹ rolê klawiszy kierunkowych. Wciœniêcie górnego przycisku
spowoduje przejœcie do kolejnej opcji wy¿ej, wciœniêcie prawego przycisku przejœcie do kolejnej opcji
po prawej, itd. Poziom  w menu programu s³u¿y do identyfikacji takiego pilota. Dla wyró¿nienia,
nazywaæ siê on bêdzie PILOTEM MASTER. Trzykrotne wciœniêcie prawego przycisku pilota na tym
poziomie menu, spowoduje trzykrotne wys³anie jego kodu do odbiornika, co nada mu status PILOTA
MASTER. Po akceptacji kodu PILOTA MASTER, nastêpuje przejœcie na poziom  menu, do opcji
PP, PC, LP, bc, UP. Po opcjach tych mo¿na poruszaæ siê przyciskami góra-dó³ PILOTA MASTER.
Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci, dla nadania pilotowi statusu PILOTA MASTER:

PROGRAMOWANIE
PILOTÓW


PROGRAMOWANIE
KANA£ÓW


LICZBA
PILOTÓW


BLOKADA
KOPIOWANIA


PAMIÊÆ
FABRYCZNA


Graficzna ilustracja struktury
menu programu z wyró¿nieniem
aktualnie omawianych opcji.
(objaœnienie oznaczeñ - pkt.2)

a) w TRYBIE PRACY (wyœwietlacz wygaszony) nacisn¹æ przycisk A odbiornika,
b) przy wskazaniu wyœwietlacza -3 nacisn¹æ trzykrotnie, a¿ do uzyskania -0, prawy przycisk
dowolnego pilota, któremu ma zostaæ nadany status PILOTA MASTER,
c) przy wskazaniu wyœwietlacza -0, nacisn¹æ przycisk A odbiornika w celu zatwierdzenia.
Uwagi !

!
!

PILOTEM MASTER mo¿e byæ ka¿dy dowolny, nawet nie wpisany wczeœniej do odbiornika, pilot
czteroprzyciskowy NEO.
U¿ycie przycisku B odbiornika, w dowolnej chwili pozwala wróciæ do TRYBU PRACY.
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Graficzna ilustracja struktury
menu programu z
wyró¿nieniem aktualnie
omawianych opcji.
(objaœnienie oznaczeñ - pkt.2)

TRYB
PRACY


KOD PILOTA
MASTER


PROGRAMOWANIE
PILOTÓW



2.3 Programowanie pilotów - wpisywanie, edycja i usuwanie
Opis:
Opcja PP mieœci siê jako pierwsza na poziomie  menu i zawiera podopcje
do programowania pilotów. W zakresie programowania pilotów mieœci siê dopisywanie
do odbiornika nowego pilota, poprawianie nastaw pilota ju¿ wpisanego, usuwanie
pojedynczego pilota z pamiêci odbiornika. Programowanym pilotem mo¿e byæ równie¿
opisany w rozdziale 2.2 - PILOT MASTER.

WPISYWANIE KODU
PILOTA



Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla wejœcia w opcjê PP:
PODGL¥D NUMERU
PORZ¥DKOWEGO
PROGRAM.PILOTA



a) nadanie dowolnemu pilotowi statusu PILOTA MASTER (wed³ug punktu 2.2),

KOPIOWANIE
NASTAW PILOTA



b) przy wskazaniu wyœwietlacza PP, nacisn¹æ przycisk A odbiornika (zmiany wskazania
wyœwietlacza dokonuje siê klawiszami góra-dó³ PILOTA MASTER).

NASTAWY
PRZYCISKU NR 1


NASTAWY
PRZYCISKU NR 2


NASTAWY
PRZYCISKU NR 3

Uwagi !

!



Przycisk B odbiornika, mo¿e byæ u¿yty dla wyjœcia do TRYBU PRACY z poziomu

 oraz do cofniêcia siê z poziomu identyfikacji programowanego pilota do
wyboru opcji PP na poziomie .

NASTAWY
PRZYCISKU NR 4


BLOKADA
KOPIOWANIA

!

Programowanym pilotem mo¿e byæ równie¿ PILOT MASTER.


USUWANIE
PILOTA


PROGRAMOWANIE
KANA£ÓW


LICZBA
PILOTÓW


BLOKADA
KOPIOWANIA


PAMIÊÆ
FABRYCZNA
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Graficzna ilustracja struktury
menu programu z
wyró¿nieniem aktualnie
omawianych opcji.
(objaœnienie oznaczeñ - pkt.2)

TRYB
PRACY


KOD PILOTA
MASTER



PROGRAMOWANIE
PILOTÓW


WPISYWANIE KODU
PILOTA



Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci w celu dopisania nowego pilota
(zidentyfikowania ju¿ wpisanego pilota):

BEZ U¯YCIA
DANEGO PILOTA

a) wejœæ w opcjê programowania pilotów PP (zgodnie z punktem 2.3),



b) przy wskazaniu wyœwietlacza -3, nacisn¹æ trzykrotnie prawy przycisk
programowanego pilota, a¿ do uzyskania na wyœwietlaczu wskazania -0,

Z U¯YCIEM
DANEGO PILOTA


KOD DANEGO
PILOTA


KOD DANEGO
PILOTA


KOD DANEGO
PILOTA


KOD PROGRAMOW.
PILOTA




PODGL¥D NUMERU
PORZ¥DKOWEGO
PROGRAM.PILOTA

KOPIOWANIE
NASTAW PILOTA


NASTAWY
PRZYCISKU NR 1


NASTAWY
PRZYCISKU NR 2


NASTAWY
PRZYCISKU NR 3



...

...

NASTAWY
PRZYCISKU NR 4



2.3.1 Wpisywanie nowego pilota (identyfikacja ju¿ wpisanego pilota)
Po wejœciu w opcjê PP na poziomie  menu, nale¿y przes³aæ do odbiornika
Opis:
kod programowanego pilota, poprzez trzykrotne naciœniêcie jego przycisku nr 2. W
nastêpnym poziomie menu programu, na wyœwietlaczu zostanie pokazany numer
porz¹dkowy rozpoznanego pilota. Je¿eli pilot ten nie by³ wczeœniej wpisany, wówczas
otrzyma on nowy numer porz¹dkowy i jednoczeœnie zostanie dopisany i skonfigurowany
wed³ug ustawieñ fabrycznych. Je¿eli zaœ pilot zostanie rozpoznany jako ju¿ wpisany,
zostanie pokazany wczeœniej przydzielony mu numer (opcja taka ma zastosowanie przy
zmianie konfiguracji wpisanego wczeœniej pilota, oraz przy jego usuwaniu).

c) dokonaæ akceptacji wpisanego pilota poprzez naciœniêcie przycisku A odbiornika,
d) teraz, na wyœwietlaczu, zostanie wyœwietlony numer porz¹dkowy programowanego
pilota. Wyœwietlanie nastêpuje w dwóch krokach: pierwsze wskazanie
(jednocyfrowe) to liczba setek, zaœ drugie wskazanie (dwucyfrowe) to, od lewej,
liczba dziesi¹tek i liczba jednoœci. Prze³¹czanie miêdzy czêœciami numeru wykonuje
siê samoczynnie. W celu zaakceptowania nacisn¹æ przycisk A odbiornika.
Uwagi !

!
!
!
!

Programowanym pilotem mo¿e byæ równie¿ PILOT MASTER.
U¿ycie przycisku B odbiornika, spowoduje cofniêcie siê do wyboru opcji PP na
poziomie .
Mo¿liwe jest dokonanie identyfikacji pilota bez jego fizycznej obecnoœci
(pkt. 2.3.4),
Wyœwietlany numer porz¹dkowy odgrywa podstawow¹ rolê przy identyfikacji pilota
bez jego u¿ycia, np. w sytuacji potrzeby wykasowania z pamiêci odbiornika
zagubionego pilota. Sugerowanym miejscem na wpisanie numeru porz¹dkowego
jest karta identyfikacyjna, umieszczona na opakowaniu pilota. Na karcie pilota
mo¿na te¿ zapisaæ konfiguracjê przycisków danego pilota oraz przy wydawaniu
pilotów u¿ytkownikom - ich identyfikator (np. imiê i nazwisko). Zaleca siê równie¿
wszystkie wspomniane informacje przechowywaæ w za³¹czonej
tabeli (za³¹cznik nr 1).
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PRZYK£AD 1: Wpisanie nowego pilota
Wpisanie pilota do odbiornika, to podstawowa operacja jak¹ nale¿y wykonaæ, aby sterowanie radiowe ZSP-4 mog³o funkcjonowaæ. W
poprzednich punktach pokazane zosta³y kolejne etapy, dla wejœcia w menu programu i wybrania opcji PP. Na poziomie  menu programu (w
tabeli 1 pkt. od 2 do 4) nale¿y wprowadziæ kod PILOTA MASTER, którym jest dowolny pilot, równie¿ mo¿e nim byæ ten wpisywany do
odbiornika. Wobec tego w sytuacji, gdy wchodzimy do menu programu tylko w celu wpisania jednego pilota - pkt. od 2 do 4 tabeli i pkt. od 7 do
9 tabeli, mog¹ dotyczyæ przycisku nr 2 tego samego wpisywanego pilota. Po cofniêciu siê na poziom  menu (pkt. 13 tabeli), mo¿na przejœæ do
innych operacji programowania lub wyjœæ do TRYBU PRACY, wciskaj¹c przycisk B odbiornika (pkt. 14 tabeli).
Kole- WyœwiePrzycisk
jnoœæ tlacz

Opis

1

Przejœcie z TRYBU PRACY do pierwszego poziomu menu programu.

2

Identyfikacja PILOTA MASTER. Pierwsze wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER (mo¿e nim byæ programowany pilot).

3

Drugie wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER.

4

Trzecie wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER.

5

Akceptacja podanego kodu PILOTA MASTER i przejœcie do drugiego poziomu menu.

6

Poziom drugi i opcja PP. Wejœcie do opcji PP.

7

Identyfikacja programowanego pilota - pierwsze wciœniêcie przycisku nr 2 tego pilota.

8

Drugie wciœniêcie przycisku nr 2 programowanego pilota.

9

Trzecie wciœniêcie przycisku nr 2 programowanego pilota.

10

Akceptacja podanego kodu pilota i przejœcie do poziomu czwartego - podgl¹d numeru porz¹dkowego pilota.

11

Poziom czwarty i podgl¹d numeru porz¹dkowego programowanego pilota, a nastêpnie przejœcie do poziomu pi¹tego menu.

12

Poziom pi¹ty opcji PP i widoczna opcja CP. W tym miejscu programowany pilot posiada ju¿ ustawienia fabryczne, dlatego mo¿na siê wycofaæ na poziom drugi, przyciskiem B.

13

Poziom drugi menu programu i mo¿liwoœæ wyboru opcji PP. W tym miejscu mo¿na dalej programowaæ odbiornik lub wycofaæ siê do TRYBU PRACY, wciskaj¹c przycisk B.

14

TRYB PRACY odbiornika. W tym miejscu mo¿na ju¿ u¿ywaæ wpisane piloty lub ponownie wejœæ do menu programu.

Tabela 1: Kolejnoœæ postêpowania dla wpisania pilota z ustawieniami fabrycznymi (rozpoczynaj¹c programowanie od TRYBU PRACY).
(objaœnienie oznaczeñ - pkt.2)
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Graficzna ilustracja struktury
menu programu z
wyró¿nieniem aktualnie
omawianych opcji.
(objaœnienie oznaczeñ - pkt.2)

TRYB
PRACY


KOD PILOTA
MASTER



CP - kopiowanie nastaw programowanego pilota od nastaw pilota o numerze 001,
wczeœniej ju¿ zaprogramowanego,
P1, P2, P3, P4 - zmiana konfiguracji poszczególnych przycisków pilota w zakresie
przydzia³u do nich kana³u lub kana³ów odbiornika,
bc - blokada funkcji prostego dopisywania pilota,
UP - usuwanie pilota z systemu

PROGRAMOWANIE
PILOTÓW


WPISYWANIE KODU
PILOTA




2.3.2 Edycja funkcji zaprogramowanego pilota
Opis:
Poziom  opcji PP, to zbiór nastaw okreœlaj¹cych pracê programowanego
pilota. Znajduj¹ siê tu opcje CP, P1, P2, P3, P4, bc, UP. Po opcjach tych mo¿na siê
poruszaæ u¿ywaj¹c przycisków góra-dó³ PILOTA MASTER.

PODGL¥D NUMERU
PORZ¥DKOWEGO
PROGRAM.PILOTA

KOPIOWANIE
NASTAW PILOTA


AKCEPTACJA 3


AKCEPTACJA 2


AKCEPTACJA 1


NASTAWY
PRZYCISKU NR 1


NASTAWY
PRZYCISKU NR 2



2.3.2.1 Kopiowanie nastaw pilota
Opis: Opcja CP s³u¿y do kopiowania nastaw programowanego pilota od nastaw pilota o
numerze 001, wczeœniej ju¿ zaprogramowanego. Korzystanie z tej opcji ma sens gdy
wiêcej ni¿ jeden pilot ma mieæ ustawienia inne ni¿ fabryczne, oraz gdy ustawienia
kolejnych pilotów s¹ identyczne lub bardzo podobne do ustawieñ pilota o numerze 001.
Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla u¿ycia opcji CP:
a) wpisanie (identyfikacja) pilota (zgodnie z punktem 2.3.1),
b) przy wskazaniu wyœwietlacza cp , nacisn¹æ przycisk A odbiornika. Zmiany wskazania
wyœwietlacza dokonuje siê przyciskami góra-dó³ PILOTA MASTER,
c) przy wskazaniu wyœwietlacza A3, nacisn¹æ trzykrotnie przycisk A odbiornika w celu
zaakceptowania. Nast¹pi automatyczne cofniêcie menu do poziomu 
i programowany pilot uzyska konfiguracjê przycisków zgodn¹ z pilotem o numerze 001.
Uwagi !

NASTAWY
PRZYCISKU NR 3


NASTAWY
PRZYCISKU NR 4

!

Pilot 001 powinien mieæ nastawy najczêœciej wymagane w kolejnych
programowanych pilotach. Poziom  to miejsce, w którym programowany pilot
posiada ju¿ ustawienia fabryczne. Je¿eli takie nastawy s¹ wystarczaj¹ce, mo¿na
ju¿ wyjœæ z trybu programowania, wciskaj¹c przycisk B odbiornika.

!

Przycisku B odbiornika, mo¿na u¿yæ w celu powrotu do wyboru opcji PP na
poziomie  i do wycofania siê z akceptacji wyboru opcji CP z poziomu  na
poziom .

!

Mo¿liwe jest skorzystanie z funkcji kopiowania nastaw pilota, bez jego fizycznej
obecnoœci (patrz pkt.2.3.4).


BLOKADA
KOPIOWANIA


USUWANIE
PILOTA

...
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PRZYK£AD 2: Wpisanie pilota z ustawieniami przekopiowanymi od pilota o numerze 001
Przy wpisywaniu kolejnego pilota do odbiornika warto zwróciæ uwagê czy nastawy tego pilota maj¹ byæ inne ni¿ fabryczne. Je¿eli tak - to czy
wymagane nastawy posiada wczeœniej wpisany pilot o numerze 001. Je¿eli i ten warunek jest spe³niony, to nale¿y skorzystaæ z opcji kopiowania
nastaw pilota CP. W poprzednim przyk³adzie programowania zosta³ wpisany pilot z ustawieniami fabrycznymi, czyli operacja bardzo podobna
do omawianej. Jedyn¹ ró¿nic¹ jest wybranie opcji CP, znajduj¹cej siê na poziomie  opcji PP. Po automatycznym cofniêciu siê na poziom 
menu (tabela 2 pkt. 16), mo¿na przejœæ do innych operacji programowania lub wyjœæ do TRYBU PRACY, wciskaj¹c przycisk B odbiornika (pkt.
17 tabeli).
Kole- WyœwiePrzycisk
jnoœæ tlacz

Opis

1

Przejœcie z TRYBU PRACY do pierwszego poziomu menu programu.

2

Identyfikacja PILOTA MASTER. Pierwsze wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER (mo¿e nim byæ programowany pilot).

3

Drugie wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER.

4

Trzecie wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER.

5

Akceptacja podanego kodu PILOTA MASTER i przejœcie do drugiego poziomu menu.

6

Poziom drugi i opcja PP. Wejœcie do opcji PP.

7

Identyfikacja programowanego pilota - pierwsze wciœniêcie przycisku nr 2 tego pilota.

8

Drugie wciœniêcie przycisku nr 2 programowanego pilota.

9

Trzecie wciœniêcie przycisku nr 2 programowanego pilota.

10

Akceptacja podanego kodu pilota i przejœcie do poziomu czwartego - podgl¹d numeru porz¹dkowego pilota.

11

Poziom czwarty i podgl¹d numeru porz¹dkowego programowanego pilota, a nastêpnie przejœcie do poziomu pi¹tego menu.

12

Poziom pi¹ty menu i wybór opcji CP.

13

Poziom szósty menu i pierwsza z trzech akceptacji wyboru opcji CP.

14

Druga akceptacja wyboru opcji CP.

15

Trzecia akceptacja wyboru opcji CP, a nastêpnie automatyczny powrót do poziomu drugiego menu i do ponownej mo¿liwoœci wyboru opcji PP.

16

Poziom drugi menu programu i mo¿liwoœæ wyboru opcji PP. W tym miejscu mo¿na dalej programowaæ odbiornik lub wycofaæ siê do TRYBU PRACY, wciskaj¹c przycisk B.
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TRYB PRACY odbiornika. W tym miejscu mo¿na ju¿ u¿ywaæ wpisane piloty lub ponownie wejœæ do menu programu.

Tabela 2: Kolejnoœæ postêpowania dla wpisania pilota z ustawieniami przekopiowanymi od pilota o numerze 001 (rozpoczynaj¹c programowanie
od TRYBU PRACY)
(objaœnienie oznaczeñ - pkt.2)

...
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KOPIOWANIE
NASTAW PILOTA


NASTAWY
PRZYCISKU NR 1



PRZYDZIELENIE
KANA£U 1

PRZYDZIELENIE
KANA£U 2



PRZYDZIELENIE
KANA£U 3



PRZYDZIELENIE
KANA£U 4



...



NASTAWY
PRZYCISKU NR 4



PRZYDZIELENIE
KANA£U 1



PRZYDZIELENIE
KANA£U 2



PRZYDZIELENIE
KANA£U 3



PRZYDZIELENIE
KANA£U 4



2.3.2.2 Nastawy przycisków programowanego pilota
Opis: Cztery kolejne opcje poziomu  opcji PP to P1,
P2, P3, p4. Po opcjach tych mo¿na siê poruszaæ
u¿ywaj¹c przycisków góra-dó³ PILOTA MASTER. S³u¿¹
one do zmiany konfiguracji kolejnych przycisków pilota w
zakresie przydzia³u do nich kana³ów odbiornika. Wed³ug
ustawieñ fabrycznych, przycisk nr 1 ma przydzielony kana³
nr 1, przycisk nr 2 kana³ nr 2, itd. Po wejœciu w opcjê
nastaw wybranego przycisku, na poziomie  menu
dostêpne s¹ cztery nastawy. S¹ one odpowiedzialne
kolejno za przydzia³ czterech kana³ów odbiornika do
wybranego przycisku. Po nastawach tych mo¿na siê
poruszaæ u¿ywaj¹c przycisków prawo-lewo PILOTA
MASTER. Ka¿da nastawa zawiera dwa znaki. Pierwszy od
lewej przyjmuje symbol podkreœlenia (_) lub symbol C.
Drugi znak przyjmuje cyfrê od 1 do 4 - odpowiednio do
numeru kana³u. Przyciskami góra-dó³ PILOTA MASTER
mo¿na zmieniaæ pierwszy, pulsuj¹cy znak danej nastawy.
Ustalenie w pierwszej nastawie C1, spowoduje
przydzielenie pierwszego kana³u odbiornika do wybranego
przycisku. Podobnie mo¿na ustawiæ dla drugiej, trzeciej i
czwartej nastawy. Z kolei, od³¹czenie kana³u nast¹pi, gdy
pierwszy znak nastawy bêdzie podkreœleniem ( _ ).

BLOKADA
KOPIOWANIA

...


Graficzna ilustracja struktury menu programu z wyró¿nieniem aktualnie
omawianych opcji (objaœnienie oznaczeñ - pkt.2).

Uwagi !

!
!
!

Opcje konfiguracji przycisków daj¹ mo¿liwoœæ przydzielenia kilku kana³ów do
jednego przycisku, przydzielania tych samych kana³ów do kilku przycisków, itp. Z
uwagi na to, ¿e kana³y mog¹ pracowaæ w trybie bistabilnym lub monostabilnym nale¿y staraæ siê unikaæ konfiguracji, w której naciœniêcie danego przycisku pilota,
jednoczeœnie wywo³a kana³ w trybie bistabilnym i monostabilnym (chyba, ¿e jest to
wskazane, np. w celu zrealizowania prostej sygnalizacji).
Przycisk B odbiornika umo¿liwia powrót do poziomu  i wycofanie siê z nastaw
przycisków na poziomie  do poziomu .
Mo¿liwa jest zmiana konfiguracji przycisków pilota, bez jego fizycznej obecnoœci
(pkt.2.3.4).
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Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla u¿ycia opcji P1..p4:
a) wpisanie (identyfikacja)pilota (zgodnie z punktem 2.3.1),
b) przyciskami góra-dó³ PILOTA MASTER wybraæ opcjê P1, P2, p3
lub P4, w zale¿noœci od tego, który przycisk pilota bêdzie
konfigurowany,
c) nacisn¹æ przycisk A odbiornika,
d) przyciskiem lewo-prawo PILOTA MASTER wybraæ kana³, który ma
byæ przypisany / skasowany,
e) przyciskami góra-dó³ PILOTA MASTER ustawiæ znak _ lub c aby
odpowiednio skasowaæ lub przypisaæ dany kana³ do
programowanego przycisku,
f) nacisn¹æ przycisk A odbiornika w celu zaakceptowania.

PRZYK£AD 3: Zmiana konfiguracji przycisków pilota z u¿yciem tego pilota
Fabryczna konfiguracja przycisków pilota to sterowanie pierwszego kana³u odbiornika pierwszym przyciskiem pilota, drugiego kana³u drugim
przyciskiem, itd. Wymagaj¹c na przyk³ad aby: pierwszy przycisk sterowa³ pierwszym i drugim kana³em jednoczeœnie, drugi przycisk kana³em
pierwszym, trzeci kana³em drugim i aby czwarty przycisk nie sterowa³ ¿adnym kana³em, nale¿y skorzystaæ z opcji P1..P4 na poziomie  opcji
PP. Po wykonaniu wszystkich wymaganych zmian i zaakceptowaniu ich kolejno przyciskiem A odbiornika, u¿ycie przycisku B spowoduje
powrót na poziom  menu (tabela 3 pkt 36). Nastêpnie mo¿na przejœæ do innych operacji programowania lub wyjœæ do TRYBU PRACY,
wciskaj¹c przycisk B odbiornika (pkt 37 tabeli).
Kole- WyœwiePrzycisk
jnoœæ tlacz

Opis

1

Przejœcie z TRYBU PRACY do pierwszego poziomu menu programu.

2

Identyfikacja PILOTA MASTER. Pierwsze wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER (mo¿e nim byæ programowany pilot).

3

Drugie wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER.

4

Trzecie wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER.

5

Akceptacja podanego kodu PILOTA MASTER i przejœcie do drugiego poziomu menu.

6

Poziom drugi i opcja PP. Wejœcie do opcji PP.

7

Identyfikacja programowanego pilota - pierwsze wciœniêcie przycisku nr 2 tego pilota.

8

Drugie wciœniêcie przycisku nr 2 programowanego pilota.

9

Trzecie wciœniêcie przycisku nr 2 programowanego pilota.

10

Akceptacja podanego kodu pilota i przejœcie do poziomu czwartego - podgl¹d numeru porz¹dkowego pilota.

11

Poziom czwarty i podgl¹d numeru porz¹dkowego programowanego pilota, a nastêpnie przejœcie do poziomu pi¹tego menu.

12

Poziom pi¹ty menu i przejœcie z opcji CP do P1.

13

Wejœcie do opcji P1. Opcja ta s³u¿y do zmiany konfiguracji przycisku nr 1 programowanego pilota.

14

Pozostawienie domyœlnie w³¹czonego przydzia³u pierwszego kana³u odbiornika do przycisku nr 1 i przejœcie do drugiego nastawu.

15

W drugim nastawie prze³¹czenie pierwszego znaku _ na C, co odpowiada w³¹czeniu przydzia³u drugiego kana³u do przycisku nr 1.

16

Kana³ drugi przydzielony do przycisku nr 1, akceptacja zmian i powrót na poziom pi¹ty.

17

Poziom pi¹ty i przejœcie z opcji P1 do P2.

18

Wejœcie do opcji P2. Opcja ta s³u¿y do zmiany konfiguracji przycisku nr 2 programowanego pilota.

19

W pierwszym nastawie prze³¹czenie pierwszego znaku _ na C, co odpowiada w³¹czeniu przydzia³u pierwszego kana³u do przycisku nr 2.

20

Kana³ pierwszy przydzielony do przycisku nr 2 i przejœcie do drugiego nastawu.

c.d. na nastêpnej stronie

20

21

Wy³¹czenie przydzia³u drugiego kana³u odbiornika do przycisku nr 2 (wg ustawieñ fabrycznych kana³ jest przydzielony). Po wy³¹czeniu, pierwszy znak zmieni siê z C na _.

22

Kana³ drugi od³¹czony od przycisku nr 2, akceptacja zmian i powrót na poziom pi¹ty.

23

Poziom pi¹ty i przejœcie z opcji P2 do P3.

24

Wejœcie do opcji P3. Opcja ta s³u¿y do zmiany konfiguracji przycisku nr 3 programowanego pilota.

25

Pierwszy nastaw przydzia³u kana³u pierwszego do przycisku nr 3. Pozostawienie wy³¹czonego przydzia³u i przejœcie do drugiego nastawu.

26

W drugim nastawie prze³¹czenie pierwszego znaku _ na C, co odpowiada w³¹czeniu przydzia³u drugiego kana³u do przycisku nr 3.

27

Kana³ drugi przydzielony do przycisku nr 3 i przejœcie do trzeciego nastawu.

28

Wy³¹czenie przydzia³u trzeciego kana³u odbiornika do przycisku nr 3 (wg ustawieñ fabrycznych kana³ jest przydzielony). Po wy³¹czeniu, pierwszy znak zmieni siê z C na _.

29

Kana³ trzeci od³¹czony od przycisku nr 3, akceptacja zmian i powrót na poziom pi¹ty.

30

Poziom pi¹ty i przejœcie z opcji P3 do P4.

31

Wejœcie do opcji P4. Opcja ta s³u¿y do zmiany konfiguracji przycisku nr 4 programowanego pilota.

32

Pierwszy nastaw przydzia³u kana³u pierwszego do przycisku nr 4. Pozostawienie wy³¹czonego przydzia³u i przejœcie do czwartego nastawu.

33

Wy³¹czenie przydzia³u czwartego kana³u odbiornika do przycisku nr 4 (wg ustawieñ fabrycznych kana³ jest przydzielony). Po wy³¹czeniu, pierwszy znak zmieni siê z C na _.

34

Kana³ czwarty od³¹czony od przycisku nr 4, akceptacja zmian i powrót na poziom pi¹ty.

35

Poziom pi¹ty menu i cofniêcie siê z opcji P4 na pi¹tym poziomie do mo¿liwoœci ponownego wyboru opcji PP na drugim poziomie.

36

Poziom drugi menu programu i mo¿liwoœæ wyboru opcji PP. W tym miejscu mo¿na dalej programowaæ odbiornik lub wycofaæ siê do TRYBU PRACY, wciskaj¹c przycisk B.

37

TRYB PRACY odbiornika. W tym miejscu mo¿na ju¿ u¿ywaæ wpisane piloty lub ponownie wejœæ w menu programu.

Tabela 3: Kolejnoœæ postêpowania dla zmiany konfiguracji przycisków pilota z u¿yciem tego pilota (rozpoczynaj¹c programowanie od TRYBU
PRACY), c.d.
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Graficzna ilustracja struktury
menu programu z
wyró¿nieniem aktualnie
omawianych opcji.
(objaœnienie oznaczeñ - pkt.2)

TRYB
PRACY


KOD PILOTA
MASTER


PROGRAMOWANIE
PILOTÓW


WPISYWANIE KODU
PILOTA

Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla u¿ycia opcji bc:




2.3.2.3 Blokada kopiowania dla programowanego pilota
Opis:
Nastêpn¹ nastaw¹ na poziomie  opcji PP jest bc. Opcja bc s³u¿y do
blokady funkcji prostego dopisania nowego pilota, z u¿yciem pilota aktualnie
programowanego. Po wejœciu do opcji bc, mo¿na przydzieliæ jej dwa stany : of lub
on. Stan on w³¹cza, a stan of wy³¹cza blokadê i jest ustawieniem domyœlnym tej
opcji.

PODGL¥D NUMERU
PORZ¥DKOWEGO
PROGRAM.PILOTA

a) wpisanie (identyfikacja)pilota (zgodnie z pkt.2.3.1),

KOPIOWANIE
NASTAW PILOTA


NASTAWY
PRZYCISKU NR 1


NASTAWY
PRZYCISKU NR 2

b) przyciskami góra-dó³ PILOTA MASTER wybraæ opcjê bc,

c) nacisn¹æ przycisk A odbiornika,
d) przyciskami góra-dó³ PILOTA MASTER w³¹czyæ lub wy³¹czyæ tê funkcjê
ustawiaj¹c odpowiednio on lub of,


NASTAWY
PRZYCISKU NR 3

e) zaakceptowaæ wybór naciskaj¹c przycisk A odbiornika.


NASTAWY
PRZYCISKU NR 4


BLOKADA
KOPIOWANIA


ZNACZNIK PROSTEGO
KOPIOWANIA


USUWANIE
PILOTA



Uwagi !

!
!
!
.

...

!

Funkcja prostego dopisania nowego pilota jest dostêpna w TRYBIE PRACY
Na poziomie  menu programu znajduje siê podobna opcja bc. S³u¿y ona do
automatycznego w³¹czenia lub wy³¹czenia blokady kopiowania, wszystkim
wpisanym pilotom.
Przycisku B odbiornika, mo¿na u¿yæ dla powrotu do wyboru opcji PP z
poziomu  na poziom  i do wycofania siê ze zmian opcji bc z poziomu 
na poziom .
Istnieje mo¿liwoœæ w³¹czenia w pilocie funkcji blokady prostego dopisywania,
nawet bez fizycznej obecnoœci tego pilota (pkt.2.3.4).
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PRZYK£AD 4: W³¹czenie blokady funkcji prostego wpisania pilota programowanemu pilotowi.
W sytuacji, kiedy niewskazane jest aby u¿ytkownik pilota móg³ samodzielnie dopisaæ nowego pilota do systemu, nale¿y skorzystaæ z mo¿liwoœci
wy³¹czenia funkcji prostego dopisania pilota. Odpowiada za to opcja bc, znajduj¹ca siê na poziomie  opcji PP. Fabryczn¹ nastaw¹ tej opcji
jest of. Aby blokada zosta³a w³¹czona nale¿y ustawiæ nastawê na on i zaakceptowaæ. Po cofniêciu siê na poziom  menu (tab. 4 pkt. 21),
mo¿na przejœæ do innych operacji programowania lub wyjœæ do TRYBU PRACY, wciskaj¹c przycisk B odbiornika (tab.4 pkt. 22).
Kole- WyœwiePrzycisk
jnoœæ tlacz

Opis

1

Przejœcie z TRYBU PRACY do pierwszego poziomu menu programu.

2

Identyfikacja PILOTA MASTER. Pierwsze wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER (mo¿e nim byæ programowany pilot).

3

Drugie wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER.

4

Trzecie wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER.

5

Akceptacja podanego kodu PILOTA MASTER i przejœcie do drugiego poziomu menu.

6

Poziom drugi i opcja PP. Wejœcie do opcji PP.

7

Identyfikacja programowanego pilota - pierwsze wciœniêcie przycisku nr 2 tego pilota.

8

Drugie wciœniêcie przycisku nr 2 programowanego pilota.

9

Trzecie wciœniêcie przycisku nr 2 programowanego pilota.

10

Akceptacja podanego kodu pilota i przejœcie do poziomu czwartego - podgl¹d numeru porz¹dkowego pilota.

11

Poziom czwarty i podgl¹d numeru porz¹dkowego programowanego pilota, a nastêpnie przejœcie do poziomu pi¹tego menu.

12

Poziom pi¹ty menu i przejœcie z opcji CP do P1.

13

Przejœcie z opcji P1 do P2.

14

Przejœcie z opcji P2 do P3.

15

Przejœcie z opcji P3 do P4.

16

Przejœcie z opcji P4 do bc.

17

Wybór opcji bc. Opcja ta s³u¿y do ustalenia blokady funkcji prostego dopisania nowego pilota, z u¿yciem pilota aktualnie programowanego.

18

Prze³¹czenie domyœlnego nastawu of na on, co spowoduje w³¹czenie blokady programowanemu pilotowi.

19

Blokada w³¹czona, akceptacja i cofniêcie siê na poziom pi¹ty menu.

20

Poziom pi¹ty menu i cofniêcie siê z opcji bc do mo¿liwoœci ponownego wyboru opcji PP na drugim poziomie.

21

Poziom drugi menu programu i mo¿liwoœæ wyboru opcji PP. W tym miejscu mo¿na dalej programowaæ odbiornik lub wycofaæ siê do TRYBU PRACY, wciskaj¹c przycisk B.

22

TRYB PRACY odbiornika. W tym miejscu mo¿na ju¿ u¿ywaæ wpisane piloty lub ponownie wejœæ do menu programu.

Tabela 4: Kolejnoœæ postêpowania dla w³¹czenia blokady funkcji prostego wpisania pilota, programowanemu pilotowi.
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Graficzna ilustracja struktury
menu programu z
wyró¿nieniem aktualnie
omawianych opcji.
(objaœnienie oznaczeñ - pkt.2)

TRYB
PRACY


KOD PILOTA
MASTER


PROGRAMOWANIE
PILOTÓW


WPISYWANIE KODU
PILOTA

Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla u¿ycia opcji UP:




2.3.3 Usuwanie pilota z pamiêci odbiornika
Opis:
Ostatni¹ nastaw¹ na poziomie  opcji PP jest UP. Opcja UP s³u¿y do
usuniêcia zaprogramowanego pilota z pamiêci odbiornika. Pozostawiony numer
porz¹dkowy skasowanego pilota, bêdzie przydzielony innemu wpisywanemu
pilotowi. Numeracja pozosta³ych pilotów pozostaje niezmieniona. Wybranie opcji
nale¿y trzykrotnie zaakceptowaæ.

a) identyfikacja pilota (zgodnie z pkt.2.3.1),

PODGL¥D NUMERU
PORZ¥DKOWEGO
PROGRAM.PILOTA

KOPIOWANIE
NASTAW PILOTA



b) przyciskami góra-dó³ PILOTA MASTER wybraæ opcjê UP,
c) nacisn¹æ przycisk A odbiornika,

NASTAWY
PRZYCISKU NR 1


NASTAWY
PRZYCISKU NR 2

d) przy wskazaniu wyœwietlacza A3, nacisn¹æ trzykrotnie przycisk A odbiornika w
celu usuniêcia pilota z systemu.


NASTAWY
PRZYCISKU NR 3


NASTAWY
PRZYCISKU NR 4


BLOKADA
KOPIOWANIA



Uwagi !

!
!

USUWANIE
PILOTA



Po trzykrotnej akceptacji wyboru opcji UP, nast¹pi przeskok do opcji PP na
 poziomie menu programu.
W sytuacji, gdy programowany pilot ma byæ tylko czasowo wy³¹czony z
u¿ycia, warto dla zachowania numeru porz¹dkowego tego pilota w pamiêci
odbiornika, od³¹czyæ mu wszystkie kana³y przydzielone do przycisków (opcja
P1..P4 na poziomie  opcji PP), zamiast usuwaæ go ca³kowicie z pamiêci
systemu.

AKCEPTACJA 3


AKCEPTACJA 2

!

Przycisku B odbiornika, mo¿na u¿yæ w celu powrotu do wyboru opcji PP z
poziomu  na poziom  i do wycofania siê z akceptacji wyboru opcji UP z
poziomu  do poziomu .

!

Istnieje mo¿liwoœæ usuniêcia pilota z systemu, nawet bez jego fizycznej
obecnoœci (pkt.2.3.4).


AKCEPTACJA 1

...
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2.3.4 Zarz¹dzanie pilotem bez jego fizycznej obecnoœci
Opis:
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. 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 identyfikacji tego pilota.
Dalsze czynnoœci wykonuje siê w sposób identyczny, jak zosta³o opisane w pkt.2.3.2 i pkt.2.3.3, poczynaj¹c od kroku ’ b)’.

Identyfikacji nieobecnego pilota dokonuje siê w nastêpuj¹cy sposób:
a) wejœæ w opcjê PP (programowanie pilotów), postêpuj¹c zgodnie z pkt.2.3,
b) przy wskazaniu wyœwietlacza -3, nacisn¹æ przycisk A odbiornika, co spowoduje wyœwietlenie pierwszej cyfry (setek) numeru
porz¹dkowego. Klawiszami góra-dó³ PILOTA MASTER ustawiæ odpowiedni¹ wartoœæ, a klawiszami lewo-prawo PILOTA MASTER
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),
c) w celu zatwierdzenia nale¿y nacisn¹æ przycisk A w odbiorniku, co spowoduje wyœwietlenie ustawionego numeru porz¹dkowego,
d) w celu ostatecznego zatwierdzenia nale¿y ponownie nacisn¹æ przycisk A odbiornika. Menu zostanie automatycznie cofniête do
poziomu ,
Dalej nale¿y postêpowaæ zgodnie z instrukcjami zawartymi w opisie odpowiedniej opcji, poczynaj¹c od kroku ‘b)’.
* - nale¿y pamiêtaæ, ¿e w wersji odbiornika ZSP-4 Light, mo¿liwe jest wpisanie max. 20 pilotów.
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PRZYK£AD 5: Usuniêcie pilota z pamiêci odbiornika bez u¿ycia tego pilota
U¿ytkownik zgubi³ pilota - co teraz ? Je¿eli przy instalacji odbiornika zosta³a za³o¿ona dokumentacja zawieraj¹ca informacjê o numerach
porz¹dkowych wpisanych pilotów i o ich posiadaczach - to mo¿na w prosty sposób wykasowaæ tego pilota, zachowuj¹c wszystkie pozosta³e w
pamiêci. Tak wiêc, odczytaliœmy z dokumentacji, ¿e pilot u¿ytkownika mia³ numer porz¹dkowy 010. Po wpisaniu numeru porz¹dkowego na 
poziomie opcji PP, nale¿y wybraæ na poziomie  opcjê UP i trzykrotnie akceptuj¹c wybór - usun¹æ pilota. Po automatycznym cofniêciu siê na
poziom  menu (tabela 5 pkt. 22), mo¿na przejœæ do innych operacji programowania lub wyjœæ do TRYBU PRACY, wciskaj¹c przycisk B
odbiornika (pkt. 23 tabeli).
Kole- Wyœwiejnoœæ
tlacz

Przycisk

Opis

1

Przejœcie z TRYBU PRACY do pierwszego poziomu menu programu.

2

Identyfikacja PILOTA MASTER. Pierwsze wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER (mo¿e nim byæ niezaprogramowany pilot).

3

Drugie wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER.

4

Trzecie wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER.

5

Akceptacja podanego kodu PILOTA MASTER i przejœcie do drugiego poziomu menu.

6

Poziom drugi i opcja PP. Wejœcie do opcji PP.

7

Poziom 3 i przejœcie do identyfikacji pilota za pomoc¹ jego numeru porz¹dkowego.

8

Rêczne ustawienie numeru porz¹dkowego usuwanego pilota. Przejœcie z pierwszej od lewej cyfry numeru porz¹dkowego usuwanego pilota do drugiej I trzeciej cyfry.

9

Zmiana z 0 na 1 drugiej cyfry numeru, przyciskiem nr 3 PILOTA MASTER. Druga cyfra to dziesi¹tki numeru porz¹dkowego pilota.

10

Druga i trzecia od lewej cyfra numeru porz¹dkowego. Zadanym numerem porz¹dkowym pilota mia³ byæ nr 010, dlatego bez dalszych zmian akceptujemy wybór.

11

Poziom czwarty i podgl¹d wprowadzonego numeru porz¹dkowego programowanego pilota, a nastêpnie przejœcie do poziomu pi¹tego menu.

12

Poziom pi¹ty menu i przejœcie z opcji CP do P1.

13

Przejœcie z opcji P1 do P2.

14

Przejœcie z opcji P2 do P3.

15

Przejœcie z opcji P3 do P4.

16

Przejœcie z opcji P4 do bc.

17

Przejœcie z opcji bc do UP.

18

Wybór opcji UP. Opcja ta s³u¿y do usuniêcia programowanego pilota z pamiêci odbiornika.

19

Poziom szósty menu i pierwsza z trzech akceptacji wyboru opcji UP.

20

Druga akceptacja wyboru opcji UP.

21

Trzecia akceptacja wyboru opcji UP, a nastêpnie automatyczny powrót do poziomu drugiego menu i do ponownej mo¿liwoœci wyboru opcji PP.

22

Poziom drugi menu programu i mo¿liwoœæ wyboru opcji PP. W tym miejscu mo¿na dalej programowaæ odbiornik lub wycofaæ siê do TRYBU PRACY, wciskaj¹c przycisk B.
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TRYB PRACY odbiornika. W tym miejscu nie mo¿na ju¿ u¿ywaæ usuniêtego w³aœnie pilota.

Tabela 5: Kolejnoœæ postêpowania dla usuniêcia pilota z pamiêci odbiornika bez u¿ycia tego pilota (rozpoczynaj¹c od TRYBU PRACY).

...
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PROGRAMOWANIE
KANA£ÓW


NASTAWY
KANA£U NR 1



CZAS ZA£¥CZANIA
KANA£U

CZAS ZA£¥CZANIA
KANA£U



CZAS ZA£¥CZANIA
KANA£U



...



NASTAWY
KANA£U NR 4



...

CZAS ZA£¥CZANIA
KANA£U



CZAS ZA£¥CZANIA
KANA£U



CZAS ZA£¥CZANIA
KANA£U



Graficzna ilustracja struktury menu programu z wyró¿nieniem aktualnie
omawianych opcji (objaœnienie oznaczeñ - pkt.2).

Wskazania wyœwietlacza przy programowaniu
czasu za³¹czania kana³u:
Wskazanie
1

0

2

00

Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla zaprogramowania kana³ów odbiornika:

3

0,5

2.4 Programowanie kana³ów odbiornika
Opis: Opcja PC znajduje siê jako druga po PP na poziomie 
menu i s³u¿y do programowania kana³ów odbiornika. Wybranie
opcji PC spowoduje przejœcie do poziomu  menu. Znajduj¹ siê tu
cztery opcje C1, C2,C3,C4 - zawieraj¹ce kolejno informacje o
aktualnie ustawionym czasie za³¹czania kana³ów po wysterowaniu
przyciskiem pilota w TRYBIE PRACY. Czas mo¿liwy do ustawienia
mieœci siê w przedziale od 0 do 6553,5 sekundy (odpowiada to ok.
110min). Czas za³¹czania kana³u mo¿na zmieniaæ z rozdzielczoœci¹
0,1 sekundy. Po wejœciu w opcjê konfiguracji wybranego kana³u, na
poziomie  menu ukazuje siê piêciocyfrowa liczba, odpowiadaj¹ca
ustawionemu czasowi za³¹czania. Liczba ta jest pokazana w trzech
czêœciach:
-) pierwsza czêœæ: sk³ada siê z jednego znaku i przedstawia pierwsz¹
od lewej cyfrê liczby (tysi¹ce sekund),
-) druga czêœæ: to od lewej druga i trzecia cyfra liczby (setki i dziesi¹tki
sekund),
-) trzecia czêœæ: to czwarta i pi¹ta cyfra (jednoœci i dziesi¹te czêœci
sekundy).
Ustawienie zerowego czasu w³¹czy bistabiln¹ pracê kana³u, a czas
wiêkszy od zera spowoduje pracê monostabiln¹ o czasie za³¹czenia
zgodnym z ustawionym. Wed³ug ustawieñ fabrycznych ka¿dy kana³
ma wpis 0 00 05 - co odpowiada czasowi 0,5 sekundy. Po cyfrach
liczby mo¿na poruszaæ siê przyciskami prawo-lewo PILOTA MASTER,
a pulsuj¹c¹ cyfrê edytowaæ przyciskami góra-dó³.

[sek]

domyœlnie przecinek

a) nadanie dowolnemu pilotowi statusu PILOTA MASTER (zgodnie z pkt.2.2),
b) przyciskami góra-dó³ PILOTA MASTER ustawiæ opcjê PC i nacisn¹æ przycisk A
odbiornika,

Uwagi!

c) przyciskami góra-dó³ PILOTA MASTER wybraæ ¿¹dany kana³ C1...C4 i nacisn¹æ
przycisk A odbiornika,

!
!

Bistabiln¹ pracê kana³u w³¹cza siê przez ustawienie
zerowego czasu jego za³¹czania.

d) przyciskami góra-dó³ PILOTA MASTER mo¿na edytowaæ pulsuj¹c¹ cyfrê, zaœ
przyciskami lewo-prawo PILOTA MASTER zmieniaæ edytowan¹ cyfrê,

U¿ycie przycisku B odbiornika, spowoduje cofniêcie siê
do wyboru opcji PC lub wycofanie siê ze zmian czasu
za³¹czania wybranego kana³u (do poziomu ).

e) zaakceptowaæ ustawiony czas za³¹czenia kana³u, naciskaj¹c przycisk A
odbiornika. Nast¹pi automatyczny powrót do poziomu  opcji PC.
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PRZYK£AD 6: Zmiana konfiguracji pracy kana³ów odbiornika
Kana³y odbiornika wed³ug ustawieñ fabrycznych pracuj¹ w trybie monostabilnym o czasie za³¹czania 0,5 sekundy. W sytuacji, gdy kolejne
kana³y odbiornika maj¹ sterowaæ oœwietleniem, ryglem drzwiowym, automatyk¹ bramy wjazdowej i gara¿owej - wymagana jest zmiana ustawieñ
kana³ów. Sterowanie oœwietleniem pod³¹czone do kana³u nr 1, wymaga pracy bistabilnej. Rygiel drzwiowy pod³¹czony do kana³u nr 2, powinien
za³¹czyæ siê przez czas 3 sekund, a sterowanie automatyk¹ bramy wjazdowej i gara¿owej odpowiada ju¿ ustawieniom fabrycznym kana³ów czyli kana³ nr 3 i 4 pracuje w trybie monostabilnym o czasie za³¹czania 0,5 sekundy. Po akceptacji zmian konfiguracji i cofniêciu siê na poziom
 menu (tabela 6 pkt. 23), mo¿na przejœæ do innych operacji programowania lub wyjœæ do TRYBU PRACY, wciskaj¹c przycisk B odbiornika
(pkt. 24 tabeli).
Kole- Wyœwiejnoœæ
tlacz

Przycisk

Opis

1

Przejœcie z TRYBU PRACY do pierwszego poziomu menu programu.

2

Identyfikacja PILOTA MASTER. Pierwsze wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER (mo¿e nim byæ niezaprogramowany pilot).

3

Drugie wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER.

4

Trzecie wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER.

5

Akceptacja podanego kodu PILOTA MASTER i przejœcie do drugiego poziomu menu.

6

Poziom drugi i przejœcie z opcji PP do PC.

7

Wejœcie do opcji PC. Opcja ta s³u¿y do programowania kana³ów odbiornika.

8

Poziom trzeci i wejœcie do opcji C1. Opcja ta s³u¿y do zmiany czasu za³¹czania kana³u nr 1(wg ustawieñ fabrycznych, wynosi on 0,5 sekundy).

9

Przejœcie przez pierwsz¹ od lewej cyfrê liczby, reprezentuj¹cej czas za³¹czania kana³u nr 1. Bie¿¹ca pozycja w cyfrach liczby, sygnalizowana jest pulsowaniem.
Przejœcie przez drug¹ i trzeci¹ od lewej cyfrê liczby, reprezentuj¹cej czas za³¹czania kana³u nr 1. Bie¿¹ca pozycja w cyfrach liczby, sygnalizowana jest pulsowaniem.

10

X5 Przejœcie z czwartej cyfry do pi¹tej i zmniejszanie jej, ³¹cznie do uzyskania liczby 0 00 00 - ustawienia takie, w³¹czy bistabiln¹ pracê kana³u nr 1.

11
12

Akceptacja zmian i powrót na poziom trzeci.

13

Poziom trzeci i przejœcie z opcji C1 do C2.

14

Wejœcie do opcji C2. Opcja ta s³u¿y do zmiany czasu za³¹czania kana³u nr 2(wg ustawieñ fabrycznych, wynosi on 0,5 sekundy).

15

Przejœcie przez pierwsz¹ od lewej cyfrê liczby, reprezentuj¹cej czas za³¹czania kana³u nr 2. Bie¿¹ca pozycja w cyfrach liczby, sygnalizowana jest pulsowaniem.
Przejœcie przez drug¹ i trzeci¹ od lewej cyfrê liczby, reprezentuj¹cej czas za³¹czania kana³u nr 2. Bie¿¹ca pozycja w cyfrach liczby, sygnalizowana jest pulsowaniem.

16

X5 Przejœcie z czwartej cyfry do pi¹tej i zmniejszanie jej do uzyskania 0.

17

Cofniêcie siê do czwartej cyfry (przedstawiona kolejnoœæ operacji zwiêksza czytelnoœæ zmian).

18

Zwiêkszanie czwartej cyfry do uzyskania 3. £¹cznie, powsta³a liczba to 0 00 30 -co odpowiada czasowi za³¹czania 3 sekundy. Dalej akceptacja zmian i powrót na poziom trzeci.

X3

19
20

Poziom trzeci i przejœcie z opcji C2 do C3.

21

Poziom trzeci i przejœcie z opcji C3 do C4. W opcji C3 nie s¹ potrzebne zmiany, gdy¿ posiada ona ustawienia fabryczne, czyli praca monostabilna o 0,5 sek za³¹czaniu.

22

Opcja C4 i powrót na poziom 2. Równie¿ w tej opcji nie s¹ potrzebne zmiany, gdy¿ posiada ona ustawienia fabryczne, czyli praca monostabilna o 0,5 sek za³¹czaniu.

23

Poziom drugi menu programu i mo¿liwoœæ wyboru opcji Pc. W tym miejscu mo¿na dalej programowaæ odbiornik lub wycofaæ siê do TRYBU PRACY, wciskaj¹c przycisk B.

24

TRYB PRACY odbiornika. W tym miejscu odbiornik jest gotowy do pracy z nowo ustawionymi parametrami kana³ów.

Tabela 6: Kolejnoœæ postêpowania dla zmiany konfiguracji kana³ów odbiornika (rozpoczynaj¹c programowanie od TRYBU PRACY).
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TRYB
PRACY


KOD PILOTA
MASTER


PROGRAMOWANIE
PILOTÓW


PROGRAMOWANIE
KANA£ÓW



2.5 Liczba pilotów wpisanych do odbiornika
Opis:
Opcja LP znajduje siê jako kolejna na poziomie  menu 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 wyœwietlenie w pierwszej czêœci cyfry 0 a w drugiej 11, odpowiada
liczbie 011.
Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla wejœcia w opcjê lp:

LICZBA
PILOTÓW


ILOŒÆ WPISANYCH
PILOTÓW


ILOŒÆ WPISANYCH
PILOTÓW


BLOKADA
KOPIOWANIA


PAMIÊÆ
FABRYCZNA



a) nadanie dowolnemu pilotowi statusu PILOTA MASTER (zgodnie z pkt.2.2),
b) przyciskami góra-dó³ PILOTA MASTER ustawiæ opcjê LP i nacisn¹æ przycisk A odbiornika,
c) zostanie wyœwietlony numer odpowiadaj¹cy liczbie zaprogramowanych pilotów w systemie.
W celu powrotu do menu nacisn¹æ przycisk A lub B odbiornika.
Uwagi!

!

Zarówno przycisk A jak i przycisk B odbiornika, mog¹ byæ u¿yte w celu powrotu do wyboru
opcji LP z poziomu  na poziom  .

Graficzna ilustracja struktury
menu programu z wyró¿nieniem
aktualnie omawianych opcji,
(objaœnienie oznaczeñ - pkt.2).
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2.6 Blokada kopiowania we wszystkich wpisanych pilotach

TRYB
PRACY


Opis:

KOD PILOTA
MASTER

Przedostatni¹ opcj¹ na poziomie  menu jest bc i s³u¿y do ustawienia blokady
funkcji prostego dopisania pilota, wszystkim wpisanym do odbiornika pilotom. Po wejœciu do
opcji bc, mo¿na przydzieliæ jej dwa stany : of lub on. Stan on w³¹cza, a stan of wy³¹cza
blokadê i jest ustawieniem domyœlnym tej opcji. Po ustawieniu wymaganej nastawy, wybór
nale¿y trzykrotnie zaakceptowaæ.


PROGRAMOWANIE
PILOTÓW


PROGRAMOWANIE
KANA£ÓW



Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla u¿ycia opcji bc:
LICZBA
PILOTÓW

a) nadanie dowolnemu pilotowi statusu PILOTA MASTER (zgodnie z pkt.2.2),


BLOKADA
KOPIOWANIA

b) przyciskami góra-dó³ PILOTA MASTER ustawiæ opcjê bc i nacisn¹æ przycisk A odbiornika,


KONFIGURACJA
PRZYCISKU NR 2


AKCEPTACJA 3



c) przyciskami góra-dó³ PILOTA MASTER ustawiæ of lub on i nacisn¹æ przycisk A
odbiornika,
d) przy wskazaniu wyœwietlacza A3, nacisn¹æ trzykrotnie przycisk A odbiornika w celu
zaakceptowania. Nast¹pi automatyczne cofniêcie menu do poziomu .

AKCEPTACJA 2



Uwagi!
AKCEPTACJA 1


PAMIÊÆ
FABRYCZNA

!

Przycisk B odbiornika, umo¿liwia wycofanie siê ze zmian w opcji bc i powrót na poziom

 menu.



Graficzna ilustracja struktury
menu programu z wyró¿nieniem
aktualnie omawianych opcji,
(objaœnienie oznaczeñ - pkt.2).
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PRZYK£AD 7: W³¹czenie wszystkim pilotom wpisanym do odbiornika, blokady korzystania z funkcji prostego dopisania nowego
pilota
Wpisane do odbiornika piloty mog¹ mieæ ró¿ne ustawienia opcji bc (na poziomie  w opcji PP). Opcja ta odpowiada za mo¿liwoœæ
wykorzystania danego pilota do funkcji prostego dopisania nowego pilota. Je¿eli wymagane jest w³¹czenie blokady tej funkcji wszystkim
wpisanym pilotom, nale¿y skorzystaæ z opcji bc na poziomie  menu. Po wykonaniu poni¿szego przyk³adu, wszystkie piloty bêd¹ ju¿ mia³y
w³¹czon¹ blokadê funkcji prostego dopisywania pilotów. Po cofniêciu siê na poziom  menu (tabela 7 pkt 15), mo¿na przejœæ do innych operacji
programowania lub wyjœæ do TRYBU PRACY, wciskaj¹c przycisk B odbiornika (pkt 16 tabeli).
Kole- WyœwiePrzycisk
jnoœæ tlacz

Opis

1

Przejœcie z TRYBU PRACY do pierwszego poziomu menu programu.

2

Identyfikacja PILOTA MASTER. Pierwsze wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER (mo¿e nim byæ niezaprogramowany pilot).

3

Drugie wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER.

4

Trzecie wciœniêcie przycisku nr 2 PILOTA MASTER.

5

Akceptacja podanego kodu PILOTA MASTER i przejœcie do drugiego poziomu menu.

6

Poziom drugi i przejœcie z opcji PP do pc.

7

Przejœcie z opcji Pc do lp.

8

Przejœcie z opcji lp do bc.

9

Wejœcie do opcji bc.

10

Zmiana stanu opcji na przeciwn¹..

11

Akceptacja wymaganego stanu opcji i przejœcie do trzykrotnego zatwierdzenia wyboru.

12

Pierwsza akceptacja wyboru nastawy opcji bc.

13

Druga akceptacja wyboru.

14

Trzecia akceptacja wyboru nastawu opcji bc i powrót do poziomu drugiego.

15

Poziom drugi menu programu i mo¿liwoœæ wyboru opcji bc. W tym miejscu mo¿na dalej programowaæ odbiornik lub wycofaæ siê do TRYBU PRACY, wciskaj¹c przycisk B.

16

TRYB PRACY odbiornika. W tym miejscu mo¿na ju¿ u¿ywaæ wpisane piloty lub ponownie wejœæ w menu programu, przy czym niemo¿liwe jest korzystanie z procedury
prostego dopisywania pilota.

Tabela 7: Kolejnoœæ postêpowania dla w³¹czenia wszystkim wpisanym pilotom, blokady korzystania z funkcji prostego dopisania nowego pilota
(rozpoczynaj¹c programowanie od TRYBU PRACY).
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2.7 Pamiêæ fabryczna odbiornika

TRYB
PRACY


Opis:

KOD PILOTA
MASTER


PROGRAMOWANIE
PILOTÓW


PROGRAMOWANIE
KANA£ÓW



Ostatni¹ opcj¹ na poziomie  menu jest PF, która s³u¿y do przywrócenia fabrycznych
ustawieñ producenta. Wybranie tej opcji nale¿y trzykrotnie zaakceptowaæ.
Ustawienia fabryczne po akceptacji opcji PF:
- brak pilotów wpisanych do odbiornika,
- cztery kana³y odbiornika pracuj¹ w trybie monostabilnym o 0,5 sekundowym czasie za³¹czania.
Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci dla u¿ycia opcji PF:

LICZBA
PILOTÓW


BLOKADA
KOPIOWANIA


PAMIÊÆ
FABRYCZNA

a) nadanie dowolnemu pilotowi statusu PILOTA MASTER (zgodnie z pkt.2.2),
b) przyciskami góra-dó³ PILOTA MASTER ustawiæ opcjê PF i nacisn¹æ przycisk A odbiornika,
c) przy wskazaniu A3, nacisn¹æ trzykrotnie przycisk A odbiornika w celu akceptacji.


AKCEPTACJA 3


AKCEPTACJA 2


AKCEPTACJA 1



Uwagi!

!
!

Skorzystanie z opcji PF, spowoduje bezpowrotne wymazanie z 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 PF i powrót do poziomu 
menu.

Graficzna ilustracja struktury
menu programu z wyró¿nieniem
aktualnie omawianych opcji.
(objaœnienie oznaczeñ - pkt.2)

32

E. Gwarancja.
Producent DTM System przekazuje urz¹dzenia sprawne i gotowe do u¿ytku. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesiêcy od
daty zakupu przez klienta koñcowego, jednak nie d³u¿ej ni¿ 18 miesiêcy od daty dostawy. 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.
F. Index
Antena zewnêtrzna - strona 6
Normalnie otwarty (NO) - 7
Normalnie zamkniêty (NC) - 7
PILOT:
Proste wpisywanie - 10
Dane techniczne - 3
MASTER - 13
Numer porz¹dkowy - 15
Ustawienia fabryczne - 19
Kopiowanie nastaw - 17
Nastawy przycisków - 19
Usuwanie - 25
Wpisywanie - 14
ODBIORNIK:
Instalacja - 5
Uruchomienie - 6
Dane techniczne - 2
Programowanie - 11
Pamiêæ fabryczna - 32
Kana³y - programowanie - 27
Czas za³¹czania - 27
Blokada kopiowania - 22, 30
Liczba pilotów - 29
Kasowanie pilota - patrz: Pilot-usuwanie
Wpisywanie pilota - patrz: Pilot-wpisywanie
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NOTATKI
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Nr. Porz¹dkowy

Identyfikator u¿ytkownika pilota

Przycisk nr - 1

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

Z A £ ¥ C Z N I K n r 1 - Ta b e l a k o n f i g u r a c j i u r z ¹ d z e n i a
zdalnego sterowania pilotem
ZSP-4 LIGHT

