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MR7 
 

Elektronikus vezérlőegység 
  
Elektronikus vezérlőegység 433,92 MHz-es vevővel, egy 230 V-
os dugaszolóaljzat távirányításához. 
 
MŰSZAKI ADATOK 
 

- Áramellátás:    230 V~, 50/60Hz, max. 3 kW 
- Kimenet:      230 V~, max. 3 kW 
- Működési hőmérséklettartomány:               -10 és +55 °C között 
- Keskeny sávú rádióvevő:                433,92 MHz 
- Illeszthető távirányítók:              12 - 18 bit – ugrókód 
- Memóriában tárolható távirányítók:     max. 8 db 
- Méretek:       100 × 55 × 90 mm 
- Burkolat:                ABS UL94V-0 (IP40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A VEVŐEGYSÉG TELEPÍTÉSE 
 

A kifogástalan működés érdekében nagyon fontos a telepítés 
helyének gondos megválasztása. A kapacitás nem csak a be-
rendezés műszaki jellemzőitől függ, hanem a helyszín 
rádióelektromos viszonyai is befolyásolják azt.  
A vevőegység beépített antennával rendelkezik. 

 
KEZDETI MŰKÖDÉSI FELTÉTEL 
 

A berendezés csak egy vagy több távirányítóhoz csatlakoztatva 
működik. Az első üzembe helyezésnél a vezérlőegység memóriája 
egyetlen távirányító kódot sem tartalmaz. 

 
MŰKÖDÉSI MÓD 
 

Az egy vagy több távirányítóhoz csatlakoztatott 
vezérlőegység lehetővé teszi a dugaszolóaljzat 
távirányítással történő aktiválását. A berendezésben lévő 
SW1 DIP kapcsoló be-állításától függően, négy különböző 
működési mód (idő) kapcsolható. 
Lépésenként: az előzetesen programozott távirányító min-
den parancsára aktiválja vagy inaktiválja a dugaszolóaljzat 
230 V-os betáplálását egy csatlakoztatott eszköz 
távirányításához. 
1 perces időzítés: az előzetesen programozott távirányító 
minden parancsára átmenetileg, 1 percre aktiválja a 
dugaszolóaljzat 230 V-os betáplálását egy csatlakoztatott 
eszköz távirányításához. 
15 perces időzítés: az előzetesen programozott távirányító 
minden parancsára átmenetileg, 15 percre aktiválja a 
dugaszolóaljzat 230 V-os betáplálását egy csatlakoztatott 
eszköz távirányításához. 
 
 
 

 
 
 
Monostabil üzemmód: a 230 V-os dugaszolóaljzat 
aktiválása egy csatlakoztatott eszköz távirányításához csak 
akkor történik meg, ha az előzetesen programozott 
távirányító parancsa folyamatosan fennáll. 

Lépésenként 1 perces      15 perces     Monostabil 
 
A TÁVIRÁNYÍTÓ PROGRAMOZÁSA 
 

A kapcsolódó távirányítók programozása öntanuló típusú, és 
a következőképpen történik: nyomja meg a SEL gombot. 
Ekkor három sípolás hallatszik, ami a programozás kezdetét 
jelzi. 5 másodpercig folyamatosan tartsa lenyomva a 
programozni kívánt távirányító gombját, ekkor a 
vezérlőegység egy megerősítő hangjelzést ad ki, a 
programozás befejeződött és a vezérlőegység kilép a 
programozási fázisból. 
Ha a SEL gomb megnyomását követően 15 másodpercig 
nem nyomja meg a távirányító gombját, a vezérlőegység 
négy megerősítő hangjelzést ad ki, jelezve a programozási 
fázis befejeződését.  
A fentiekben ismertetett programozási folyamat 
megismétlésével lehetőség van további, max 8 kód 
bevitelére a vezérlőegység memóriájába. Ha a 
programozási folyamat végrehajtása előtt a memória már 
tartalmaz 8 kódot, a vezérlőegység hat megerősítő 
hangjelzést bocsát ki, figyelmeztetésül, hogy a 
rendelkezésre álló memória megtelt.  

 
HANGJELZÉSEK 
 

1 bip = a távirányító kód betáplálva a memóriába 
3 bip = a programozási fázis kezdete 
3 bip = a programozási fázis vége 
5 bip = a memóriában lévő távirányító kódok törlése 
6 bip = a memória megtelt 

 
VISSZAÁLLÍTÁS ALAPHELYZETBE 
 

Ha szükségessé válik a vezérlőegység alapértelmezés 
szerinti beállításának visszaállítása, nyomja le 5 
másodpercre a SEL gombot. Ekkor a vezérlőegység 5 
megerősítő hangjelzést ad ki és ezzel a művelet 
befejeződött. 
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FONTOS MEGJEGYZÉSEK A SZERELÉST VÉGZŐ SZEMÉLYZET 
SZÁMÁRA 
 
- A berendezést nem kezelhetik gyermekek vagy csökkent 

fizikai/értelmi képességekkel rendelkező személyek, csak 
ha a megfelelő felügyelet biztosított, vagy a működtetésre ki 
vannak oktatva. 

- Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a berendezéssel, a 
távirányítót ne tegye hozzáférhetővé számukra. 

- FIGYELEM: Őrizze meg ezt a kezelési utasítást, és tartsa 
be a benne található fontos biztonsági utasításokat. Az 
utasítások figyelmen kívül hagyása vagyoni kárt és súlyos 
baleseteket okozhat. 

- Gyakran ellenőrizze a rendszert, hogy nem jelentkeznek-e 
rajta a meghibásodás jelei. Ne használja a berendezést, ha 
annak javítására van szükség. 

 
 
 
Figyelmeztetés 
 
Valamennyi olyan műveletet, amely a burkolat felnyitásával 
jár (pl. vezeték bekötése, programozás stb.) a szerelés során 
kell elvégezni, szakképzett személyzet igénybevételével. 
Minden más munkával kapcsolatban, amelyhez a burkolat 
ismételt felnyitása szükséges (újraprogramozás, javítás vagy 
módosítás), forduljon az ügyfélszolgálathoz. 
 
 
 
 
 
A STATEUROP ezennel kijelenti, hogy az alábbi gyártmány: 

 
MR7 

 
megfelel a következő irányelvekben rögzített 

követelményeknek: R&TTE 99/5/EK, EMC 2004/108/EK, LVD 
2006/95/EK 

 

 
 
 

 
 
 
 

Gyártó: Electrocelos SA, Travessa do Sobreiro, nº29, 4755-
474 Rio Côvo (Santa Eugénia), Barcelos, Portugal 
 
Forgalmazó: Roller Gate Kft, 2071 Páty Torbágyi út 
0134/73 hrsz , Adószám: 22984038-2-13, Cégjegyzék 
száma:13-09-141231 
Telefon: 06 23 343 389, Mobil: 06 30 5747107 

 
 
 


