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MV-TR006D 
Időzítős, 433MHz távirányító 

Használati és üzembe helyezési útmutató 
szakképzett telepítőknek! 

 
 
Elektromos Paraméterek: 
Tápfeszültség:  ......................... 3V CR2430 Gombelem 
Hatótávolság: ........................... kb30m 
Program: ................................. heti 
Védelem: ................................. IP44 
Működési hőmérséklet tart.: ....... -10…+40oC 
Adófrekvencia ........................... 433,92Mhz 
Beépítési méretek: .................... 130x45x11 mm 
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Elem behelyezése: 

Amint az elemet behelyezte az elemtartóba 2mp-ig ellenőrizheti a kijelzést, az 
összes szegmensnek láthatónak kell lennie a kijelzőn. 
 
Funkciók beállítása: 

A távirányító hátlapján nyomja meg az „M” gombot, ezzel választhatja ki a 
működési módot: 
man – manuális mód, a távirányító időzítője kikapcsol, nem ad jelet a 
motornak. 
auto – automatikus mód, a távirányító a beállított időpontokon parancsot ad. 
véletlenszerű – a beállított időpontok körül egy tartományban adja a 
parancsot. 
 
Dátum és idő beállítása: 

- Állítsa a távirányítót „man” üzemmódra a „mód” gomb segítségével. 
- Nyomja le és tartsa lenyomva az óra gombot minimum 3mp-ig. 
- A dátum villog, a „+” és „-” gombokkal léptetheti a „FEL” és „LE” 

gombokkal pedig állíthatja be az értéket. 
- nyomja le ismét a „programozás” gombot és tartsa lenyomva, a villogás 

megszűnik,  
- nyomja meg a mód („M”) gombot, a másodperc kettőspont villog, ezzel 

az óra újra jár. 
 

Programok beállítása: 

A napi programok között minimum 32 perc különbség legyen, különben az 
„ERR” jelenik meg. 
A távirányító heti programot tud kezelni, minden napra egy fel és egy le 
parancsot ad a beállított időpontban, vagy a körül az aktuális csatornához. 

- Állítsa a távirányítót „auto” üzemmódra és válassza ki az aktuális 
csatornát (1-8) 

- Nyomja le és tartsa lenyomva a „programozás” gombot minimum 3mp-
ig. 

- A kijelző adás jelző felső része jelzi a FEL irányt, a vasárnap nap jelenik, 
meg és az üres időpont. 

- A „FEL” és „LE” gombokkal állíthatja be az órát, a „+” és „- ” gombokkal 
tovább léptetheti a következő időpontra, és a napra. 

- Ha törölni szeretné az időpontot, akkor a „-” gombbal a „- - ” feliratot 
válassza. 

- Ha elkészült, akkor nyomja le és tartsa lenyomva legalább 3mp-ig a 
programozás gombot. 
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Csoportos használat: 

A távirányítót több csoportra is használhatja, három egyedileg összeállított 
csoportra tudja a távirányítót programozni. 

- Válasszon egy csoportot, de ne az „összes” csoportot! 
- Válassza ki a „MÓD” gombbal az „auto” vagy a véletlenszerű módot. 
- nyomja le a programozás gombot és tartsa lenyomva legalább 3mp-ig. 
- az „1” négyzet jelenik meg, vagy villog. 
- A „FEL” gombbal hozzárendelheti, a „LE” gombbal kiveheti a csoportból 

(ha kiveszi akkor villog a számozott négyzet, ha hozzáadja akkor a 
villogás megszűnik) 

- A „+” gombbal továbbléphet a „2” mezőre, és így tovább… 
- Ha elkészült, akkor a programozás gombot nyomva-tartva elmenti a 

beállítást. 
 

Véletlenszerű automatikus mód: 

Válassza az „M” gombbal a harmadik ikont :  
A beállított időpontban 15 perc maximális véletlenszerű eltéréssel adja le a 
parancsot a távirányító. 


