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Технічні характеристики

Живлення: 12V
Частота передачі: 433,22MHz ± 100KHz 
Потужність передавача: 10mW 
Радіус сигналу: до 200м на відкритій 
місцевості або до 35м у приміщенні з 
бетонними перекриттями.GE02A

Запис першого пульта GE02A в приймач GR01:
1. Увімкніть живлення, приймач подасть 1 звуковий сигнал.
2. Одразу натисніть на утримуйте кнопку яку необхідно записати у приймач.
3. Через 5 секунд приймач подасть 2 звукових сигнали, відпустіть кнопку та через 2 секунди натисніть її короткостроково ще 
раз.
4. Приймач подасть 7 звукових сигналів - пульт записаний успішно.
Додавання другого пульта GE02A в приймач GR01:
Для запису додаткових пультів потрібен пульт, який вже додано в пам'ять приймача. 
1. На пульті №1 натисніть та утримуйте кнопку, яка записана в пам'ять приймача.
2. Приймач подасть 2 звукових сигнали, не відпускаючи кнопку на пульті №1 натисніть та утримуйте кнопку на пульті №2, яку
необхідно записати.
3. Через 3 секунди відпустіть кнопку на пульті №1.
4. Приймач подасть 5 звуковіх сигналів - пульт доданий успішно.

Запис першого пульта GE02A в приймач GR02:
1. Увімкніть живлення, приймач подасть 1 звуковий сигнал.
2. Одразу натисніть на утримуйте кнопку, яку необхідно записати у приймач.
3. Через 5 секунд приймач подасть 2 звукових сигнали, відпустіть кнопку та через 2 секунди натисніть її 
короткостроково ще раз.
4. Приймач подасть 3 звукових сигнала - пульт записаний успішно.
Додавання другого пульта GE02A в приймач GR02:
Для запису додаткових пультів потрібен пульт, який вже додано в пам'ять приймача. 
1. На пульті №1 натисніть та утримуйте кнопку, яка записана в пам'ять приймача, приймач подасть 1 звуковий сигнал.
2. Не відпускаючи кнопку на пульті №1 натисніть та відпустіть кнопку на пульті №2, приймач подасть 1 звуковий сигнал, знову
натисніть кнопку на пульті №2 та утримуйте її.
3. Продовжуючи утримувати кнопку на пульті №2, відпустіть кнопку пульті №1.
4. Приймач подасть 5 звукових сигналів - пульт доданий успішно.

Запис першого пульта GE02A в приймач DC50:
1. Увімкніть живлення, приймач подасть 3 звукових сигнали.
2. Одразу натисніть на утримуйте кнопку, яку необхідно записати у приймач.
3. Через 5 секунд приймач подасть 1 звуковий сигнал, відпустіть кнопку на 2 секунди, натисніть знову та утримуйте.
4. Через 5 секунд приймач подасть 1 звуковий сигнал, відпустіть кнопку на 2 секунди, короткостроково натисніть знову та 
відпустіть.
5. Приймач подасть 3 звукових сигнала - пульт записаний успішно.
Додавання другого пульта GE02A в приймач DC50:
Для запису додаткових пультів потрібен пульт, який вже додано в пам'ять приймача.
1. На пульті №1 натисніть та утримуйте кнопку, яка записана в пам'ять приймача, приймач подасть 2 звукових сигнали с 
інтервалом в 2 секунди.
2. Не відпускаючи кнопку на пульті №1 натисніть та утримуйте кнопку на пульті №2, яку необхідно записати.
3. Утримуйте натиснутими кнопки на обох пультах 5 секунд, після цього відпустіть кнопку на пульті №1.
4. Приймач подасть 3 звукових сигнали - пульт додано успішно.
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