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ODBIORNIK RADIOWY 1-KANAŁOWY 433 MHz  R5167 

INSTRUKCJA 

 

I. Instrukcja bezpieczeństwa 

1. Dla bezpieczeństwa przed montażem zapoznaj się z instrukcją. Upewnij się, że zasilanie jest 

wyłączone przed podłączeniem odbiornika. 

2. Wyczyść pamięć odbiornika (patrz: usuwanie pilotów – pkt.4.2). 

3. Nie przypisuj nowych pilotów do odbiornika podczas pracy napędu. 

4. Odbiornik z kodem otwartym może odbierać sygnały od innych urządzeń bezprzewodowych 

pracujących w paśmie 433 MHz. Przed przypisaniem nowego pilota do pamięci upewnij się, że w 

pobliżu nie ma obcych źródeł sygnału radiowego w paśmie 433 MHz. 

5. Zabronione jest stosowanie tego odbiornika do urządzeń o wysokim stopniu ryzyka w użytkowaniu, 

np. dźwigi. 

6. Odbiornik dedykowany jest do sterowania bezprzewodowego urządzeniami będącymi 

bezpośrednio pod kontrolą operatora i gdy urządzenia te posiadają systemy bezpieczeństwa 

ochrony życia i mienia.  

7. Odbiornik powinien być zainstalowany w suchym miejscu, np. w obudowie sterownika napędu. 

 

II. Dane techniczne 

1. Zasilanie: 12-24 V AC/DC 

2. Temperatura pracy: -20ºC ÷ +60ºC 

3. Częstotliwość: 433,92 MHz  

4. Pojemność pamięci: 30 pilotów 

5. Praca: Mono/Bi-stabilna 

6. Maksymalne obciążenie przekaźnika: 1A, 30VDC 

7. Wymiary: 58 x 34 x 20 mm 

8. Waga: 36 g 

 

III. Podłączenie 

1. Czerwony – zasilanie (+) 

2. Czarny - zasilanie (-) 

3. Zielony – przekaźnik NC 

4. Niebieski – przekaźnik COM 

5. Żółty – przekaźnik NO 

6. Czarny (lewa strona) – ANTENA nie ucinać! 

 

IV. Ustawienia 

4.1  Przypisanie pilota: Naciśnij na odbiorniku przycisk LEARNING S1 (z prawej strony obudowy), 

dioda LED zaświeci się na czerwono. Naciśnij przycisk na pilocie 2 razy, dioda LED zamiga a 

następnie zmieni kolor na zielony co potwierdza przypisanie nowego pilota. 

4.2  Usuwanie pilotów: Trzymaj naciśnięty na odbiorniku przycisk LEARNING S1, dioda LED będzie w 

kolorze czerwonym 8 sek po czym zmieni kolor na zielony. Puść przycisk S1. Dioda LED będzie w 

kolorze czerwonym 2 sek a następnie zmieni kolor na zielony.  

4.3  Wybór trybu działania: 

a. Praca Monostabilna = brak zworki LATCH A 

   b. Praca Bistabilna = zworka LATCH A założona 
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4.4  Funkcja nauki automatycznej pilotów T3401/T3402. Użyj pilota „matki” który jest już przypisany 

do odbiornika. Pilot „matka” może uruchomić procedurę przypisania kolejnych pilotów bez 

potrzeby naciskania przycisku LEARNING S1 w odbiorniku.  

 

 

Krok 1: Naciśnij na pilocie „matka” (przypisanym do radia) jednocześnie przyciski 

nr 1 i 2 aby uruchomić procedurę przypisania. 

 

  

Krok 2: Naciśnij na pilocie „matka” (przypisanym do radia) przycisk nr 2 aby dioda 

LED zmieniła kolor na czerwony. Nowy pilot może być teraz przypisany. 

  

 

Krok 3: Na nowym pilocie naciśnij ten sam przycisk dwukrotnie. Proces 

przypisania nowego pilota zakończony. 

 

 

 

 

V. Użytkowanie 

5.1  Odbiornik może zapamiętać pilot po naciśnięciu dowolnego przycisku pilota. 

5.2  Tylko jeden przycisk danego pilota może zostać zapamiętany w tym odbiorniku. Np. Przycisk nr 1 

zostanie zastąpiony przyciskiem nr 2 jeżeli przypiszesz przycisk 2 po tym jak uprzednio 

przypisałeś przycisk 1 tego samego pilota. 

5.3  Tryb działania monostabilny - odbiornik działa tak długo jak naciskasz przycisk na pilocie.  

5.4  Tryb działania bistabilny: Pierwsze naciśnięcie przycisku pilota załącza odbiornik. Drugie 

naciśnięcie przycisku pilota wyłącza odbiornik. 

 

VI. Uwagi 

Odbiornik uniwersalny model R5167 umożliwia przypisanie pilotów różnych producentów pracujących 

w paśmie 433,92 MHz z transmisją zmiennokodową (piloty z układem HCS). 
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