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Árnyékolástechnika 

OPY-RED KFT 
 

Programozási segédlet 

 

OPY-ROLL rádiós szél-fényérzékelő 

Először tanítsuk rá a kézi távirányítót a motorra, majd erről másoljuk át a szél-fényérzékelőre programunkat.  

A másolás menete: (ez esetben árammegszakítás nem kell! 

1. Eredeti távvezérlő hátoldalán nyomjuk meg a „P” program gombot 2X (mindkét alkalommal sípoló hang jelzi a kommunikációt) 

2. Szél-fényérzékelőn nyomja meg a „P” program gombot. (apró egymás utáni sípoló hang jelzi a művelet sikerét) 

 

Szélerősséget és a fényérzékenységet, az eszköz alján található potméterek segítségével hangolhatjuk a kívánt erősségre. Minél nagyobb értékre 

állítjuk annál nagyobb lesz a tűrésküszöbe, azaz egyre erősebb szél- illetve fényerő hatására indítja az árnyékolót. Fényérzékelő kikapcsolható a 

potméter „0” állapotára tekerve. 

Fontos! 

Ha a szél- fényérzékelő fordított üzemmódban működik, akkor a kézi távvezérlőt hangoljuk újra a már jó irány megadásával, ezután az új 

programot ismételten másoljuk át a szél- fényérzékelőre! 

 

OPY-ROLL  1-5-15 csatornás távvezérlő 

Távvezérlő és rádiós eszköz programozásának lépései: 

Rádiós motorokat csak egyenként lehet programozni és csak az adott motor lehet feszültség alatt! 

1. Távvezérlőn a megfelelő csatorna kiválasztása 

2. Motor feszültség alá helyezése (12 sec. áll rendelkezésre a program megkezdésére) 

3. „P” program gomb megnyomása (rövid sípoló hangjelzés) 

4. „P” program gomb megnyomása ismét (rövid sípoló hangjelzés) 

5. A *„FEL” vagy „LE” irány megnyomása (6 rövid sípoló hangjelzés) 

*_ A „FEL” vagy a „LE” nyomógomb minden esetben a motor forgásirányát határozza meg és a programot lezárja. 

Forgásirány megváltoztatásának lépései: 

6. Ismételje meg az 1.-4.-ban leírtakat  

7. Ezután az 5. pontban válassza az ellenkező irányt! 

Távvezérlők másolása egymás közt: 

8. Forrás távvezérlőn válassza ki a kívánt csatornát 

9. „P” program gomb megnyomása (rövid sípoló hangjelzés) 

10. „P” program gomb megnyomása ismét (rövid sípoló hangjelzés) 

11. Cél távirányítón válassza ki a kívánt csatornát 

12. „P” program gomb megnyomása a cél távvezérlőn ( 5 rövid sípoló hangjelzés) 

Csatorna törlése: 

13. Távvezérlőn a megfelelő csatorna kiválasztása 

14. „P” program gomb megnyomása (rövid sípoló hangjelzés) 

15. „STOP” nyomógomb megnyomása (rövid sípoló hangjelzés) 

16. „P” program gomb megnyomása (4 rövid sípoló hangjelzés) 

 

 

 


