


Внимание:
1.Пазете оригиналната опаковка, аксесоари, инструкции за 
употреба и сертификати в добро състояние за осигуряване на 
коректно сервизиране
2.Внимателно прочетете ръководството за употреба преди 
използване на продукта
3.Инспектирайте продукта внимателно преди инсталиране и 
употреба



Описание и приложение
Дистанционните управления от серията HS са предназначени 
за промишлена употреба. Данните се проверяват посредством 
код и командите се задават с помощта на процесор с висока 
производителност посредством високочестотен елемент. 
Устройствата са малки и здрави с мощна анти-интерферентна 
защита постигната с високо прецизна SMD технология.
Продуктът е в съответствие с нормите на стандарта JB/T8437-
1996.  Може да се използва в системи изискващи дистанционно 
управление.

Техническа характеристика
1. Оперативна честота: 433.92MHz
2. Диапазон ≤ 100м в отворени пространства
3. Захранване на предавателя – 2 батерии AAA за модели HS-4/6 
или 2 батерии АА за модели HS-8/10/4S/6S/8S/10S
4. Захранване на приемника: Моля вижте табелката
5. Изход: Реле 12V, 5A
6. Насоченост: Ненасочено
7. Работна температура и температура на съхранение: -20°С ~ 
+85°С
8. Относителна влажност ≤85%
9. Клас на защита: IP65

Инструкция
Приемник
   1. Инсталиране. Монтирайте приемника стабилно на машината. 
Необходимо е да бъде инсталиран извън електрическото табло.
   2. Свързване. Свържете приемника съгласно приложените схеми 
за съответния модел. Захранващото напрежение трябва да бъде 
както е отбелязано на табелката на приемника. Червеният кабел 
за терминал СОМ трябва да бъде свързан със същото напрежение 
като на уреда за контрол.











1. Поставете нови АА или ААА батерии в зависимост от модела.
2.1 Модел 4/6 Първоначално натиснете бутон СТОП за ресет 
на предавателя. След това натиснете бутон СТАРТ при което 
предавателя и приемника преминават в работен режим. Когато 
натиснете бутон СТАРТ светлинната индикация светва ЗЕЛЕНО и 
уредите са в режим готовност.
2.2 Модел 8/10 Поставете АВАРИйНИя КЛюЧ в слота на 
предавателя. Натиснете бутон СТОП за ресет на предавателя. След 
това натиснете бутон СТАРТ при което предавателя и приемника 
преминават в работен режим. Когато натиснете бутон СТАРТ 
светлинната индикация светва ЗЕЛЕНО и уредите са в режим 
готовност.
2.3 Модел 4S / 6S / 8S / 10S Завъртете бутон ON/OFF в позиция 
ON и освободете АВАРИйНИя СТОП. Натиснете бутон СТАРТ 
при което предавателя и приемника преминават в работен режим. 
Когато натиснете бутон СТАРТ светлинната индикация светва 
ЗЕЛЕНО и уредите са в режим готовност.
3. Натиснете произволен бутон на предавателя за да започнете 
работа
4. При използване на предавателя бутони от една и съща група 
(например ИЗТОК, ЗАПАД, СЕВЕР, юГ) не могат да бъдат 
натискани едновременно. Ако това се случи предавателя се 
заключва и спира излъчването на команди докато не бъде натиснат 
само един бутон от групата
5. Следната процедура следва да се извърши при спиране на работа
(1) Натиснете СТОП или АВАРИЕН СТОП
(2) Извадете АВАРИйНИя КЛюЧ или завъртете бутон ON/OFF 
в позиция OFF. За да започнете да използвате отново извършете 
процедурите в точка 2 
6. Ако устройствата няма да бъдат използвани за дълго време, моля 
извадете батериите от предавателя и изключете захранването на     
приемника.                                                                                                         

Препоръки
1. Когато използвате предавателя избягвайте да го раздрусвате, 
удряте или изпускате. Уредът не трябва да бъде използван от 



необучен персонал и бутоните не трябва да бъдат натискани 
безразборно в противен случай може да доведе до последици 
опасни за здравето. 
2. Не използвайте при буря, гръмотевици или в условията на силни 
електромагнитни смущения.
3. След употреба изключете захранването на контролираната 
машина, захранването на приемника и изключете предавателя.
4. За избягване на сигнални смущения от други източници, 
приемника трябва да бъде инсталиран далече от инвертори, 
генератори, трансформатори, електродвигатели и силови кабели.
5. Приемника не трябва да се инсталира в табло. Трябва да бъде 
монтиран на подходящо място от външната страна.
6. Устройствата се доставят с определена командна честота. Ако 
ще се монтират повече от едно устройства в едно помещение, 
моля информирайте за серийния номер на вашето устройство. 
Необходимо е другите устройства да са с различни серийни номера 
за избягване на смущения в честотните сигнали.

Аварийни процедури
В случай на авария следвайте стъпките:
1.Извадете АВАРИйНИя КЛюЧ или натиснете АВАРИйНИя 
СТОП
2.Изключете захранването на системата за дистанционно  
управление
3.Изключете захранването на машината и се свържете с 
квалифициран техник

Отстраняване на неизправности
1.Ако светлинната индикация на предавателя не свети при 
натискането на бутон СТАРТ, моля проверете правилното 
поставяне на батериите.
2.Ако системата не работи, изключете захранването за 20 сек и 
включете отново.
3.Ако контролът работи непостоянно или работния диапазон е 
намалял е възможно батериите да са слаби. Сменете батериите.
4.Честотни проблеми и отстраняването им. Вижте таблицата.



Грешка Възможна причина Решение

Липсва реакция на 
командите

Слаб контакт в 
терминалния блок

Заздравете свръзките

Повредено реле Свържете се с квалифициран 
техник

Повреда в основното 
захранване

Свържете се с квалифициран 
техник

Непостоянно 
действие и 

намален работен 
диапазон

Липсва захранване на 
предавателя

Проверете светлинната 
индикация на предавателя. 
Сменете батериите ако 
светлината е слаба

Смущения

Уверете се, че няма друго 
устройство за дистанционна 
връзка със същата честота в 
радиус от 100м

Неправилно 
разположение на 
приемника 

Приемника, не трябва да бъде 
монтиран в табло. Също така 
трябва да е разположен най-
малко на 0,5м от генератори и 
трансформатори

Повреда на високо-
честотния елемент

Свържете се с квалифициран 
техник

Липсва отговор от 
приемника

Липсва захранване или 
предавателя е повреден

Сменете батериите или 
предавателя

Липсва захранване на 
приемника

Проверете свързването и 
захранващото напрежение

Захранващото 
напрежение е различно 
от обозначеното на 
приемника

Проверете етикета на 
приемника и свържете с 
необходимото напрежение

Изгорял предпазител Отворете приемника и сменете 
предпазителя

Приемника е повреден 
или погрешно свързан

Свържете се с квалифициран 
техник

Ако проблемът не може да бъде установен, свържете се с 
дистрибутора.



Забележки
Системата за дистанционен контрол отговаря на всички 
характеристики описани в това ръководство. Устройството трябва 
да бъде монтирано от квалифициран техник.
Не подлежат на официална рекламация компоненти подлежащи 
на износване като бутони, батерии и предпазители. Повреди 
предизвикани от погрешно инсталиране, неправилна употреба, 
форсмажорни обстоятелства, природни феномени, неправилна 
поддръжка, употреба в неподходяща среда, подправяне на продукта 
или неоторизирани модификации.
Замяна или поправка в гаранционния срок (без транспортните 
разходи)  са единствените възможни компенсации. Производителя 
или дистрибуторите не носят отговорност  за преки или косвени 
инциденти и/или повреди. Гаранцията се счита за невалидна в 
случай на неоторизирани модификации или неправилна употреба.

Окомплектовка и Аксесоари
1.Предавател
2.Предпазен калъф
3.Каишка
4.Приемник
5.Предпазители (0,5А и 5А)
6.Ръководство за употреба
7.Авариен ключ за Модел 8/10
8.ON / OFF ключ за Модел 4S / 6S /8S / 10S
9.Стикери за Модел 4S / 6S /8S / 10S


