AJ-FM-368A

Frecventmetru digital pentru telecomezi radio cu cod fix si saritor. Are afisaj cu 4
digiti iar codurile saritoare sunt semnalizate prin beep-uri.

 Frecvente: ASK si FSK (200Mhz ~ 900Mhz)
 Compara frecventa de tramsmisie ( compara daca 2 telecomenzi au acelasi
cod si da semnal de confirmare sau de negare )
 Copiaza cod fix pentru transmisie mai departe ( in cazul in care telecomanda
originala are semnal slab)
 Indicator LED semnal infra-rosu ( va clipi incontinuu la receptie semanl IR)
 Butoane Power, Key
 Indicator LED cititre semnal (READ)
 Buzzer

 Alimentare: Baterie 9Vcc, 50-65mA
 Dimensiuni: L107mm x W 56mm x H20mm
 Greutate: 100g

 Dispozitivul afiseaza frecventa de lucru pentru orice model de telecomanda ce
functioneaza in gama de frecvente specificata
 Porniti alimentarea frecventmetrului prin apasarea butonului POWER
 Pentru citirea frecventei unei telecomenzi, apasati butonul telecomenzii si
apropiati-o de frecventmetru
 Frecventa va fi afisata pe ecran. Daca telecomanda utilizata are cod
saritor, dispozitivul va emite 2 beep-uri
 COPIEREA CODULUI FIX:
o
Tineti apasat butonul KEY pana cand LED-ul READ palpaie
de 5 ori
o
Tineti in continuare butonul KEY apasat pana la sfarsitul
operatiunii
o
Tineti telecomanda deasupra butonului POWER si tineti
apasat butonul telecomenzii
o
Cand LED-ul READ palpaie de 3 ori inseamna ca, codul a
fost invatat si incepe sa se transmita
o
Luati duplicatorul si folositi metoda de copiere pentru a copia
codul invatat de frecventmetru
 COMPARARE CODURI:
o
Tineti apasat butonul KEY pana cand LED-ul READ palpaie
de 3 ori
o
Frecventmetrul a intrat in modul de comparare daca LED-ul
READ palpaie o singura data si buzzer-ul emite un beep
o
Tineti apasat butonul primei telecomenzi si codul s-a
memorat daca LED-ul READ palpaie o data si buzzer-ul
emite un beep
o
Tineti apsat butonul telecomenzii cu numarul 2, daca LED-ul
READ lumineaza 3 secunde si apoi se stringe inseamna ca,
telecomenzile au acelasi cod iar daca va suna buzzer-ul
timp de 3 secunde inseamna ca, codul este diferit
o
Va iesi automat din modul de comparare daca timp de 8
secunde nu va primi nici un fel de semnal
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