
 

 

DD2702H  PILOT RADIOWY 

 

 

 

 
 

WYŚWIETLACZ LCD 

GÓRA  

STOP  

DÓŁ  

WYBÓR KANAŁU (P1-) WYBÓR KANAŁU (P1+) 

PRZYCISK PROG (P2) 

 Pilot 15 kanałowy 
DD2702H 

 DD2702H 

tył 
W przypadku 

konieczności wymiany 
baterii należy otworzyć 
tylną pokrywę poprzez 
przesunięcie jej w dół. 

Dane techniczne Funkcjonowanie pilota 

 Napięcie zasilania: 3V (CR2450) 
 Częstotliwość nadajnika: 433,925 MHz 

 Moc nadajnika: 10 mW 

 Zakres temperatury pracy: -10°C..50°C 

 Zasięg nadawania:  
na zewnątrz budynku: 200 m 

wewnątrz budynku (poprzez 2 typowe 
ściany): 35m 

Uwaga: występowanie zakłóceń radiowych 

o podobnej częstotliwości oraz przeszkody 

na drodze sygnału radiowego tłumiące fale 

radiowe zmniejszają zasięg nadawania 

(czyli maksymalną odległość pilota do 

odbiornika dla której odbiornik 

prawidłowo reaguje na polecenia wysyłane 
przez pilot). 

Pilot DD2702H umożliwia sterowaniem 15 niezależnymi urządzeniami lub 
grupą urządzeń. Numer wyświetlany na ekranie wyświetlacza LCD oznacza 
numer kanału nadajnika. Aby zmienić numer kanału, należy naciskać 
przycisk P1- lub P1+ aby odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć numer 
kanału. Kanał numer ”0” jest kanałem wspólnym – sterujemy grupą 
wszystkich urządzeń przypisanych do pilota. Do kanału „0” nie można 
przypisywać urządzeń bezpośrednio ani kopiować pilot. Jeżeli napięcie 
baterii spadnie poniżej 2,6V, to na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona 
baterii, wskazując na konieczność wymiany baterii. 

 

! 

UWAGA: Nie wolno narażać pilota na wilgoć oraz na uderzenia 
ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia. 
Jeśli stwierdzimy znaczące zmniejszenie się zasięgu nadawania, to 

należy wymienić baterie w pilocie na nowe, o identycznych 

parametrach.  Zużyte baterie należy poddać utylizacji. 
Użycie nieprawidłowych baterii, o innym napięciu wyjściowym lub 

o innym rozmiarze, może doprowadzić do ich eksplozji. 

 

Ograniczenie liczby wyświetlanych kanałów 
! 

Możliwe jest szybkie wyjście z trybu 
ustawiania poprzez jednoczesne 

wciśnięcie przycisków GÓRA i DÓŁ 

Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj 
przyciski (P1-) i (P1+) 

Przyciskami (P1-) lub (P1+) ustaw 

potrzebną liczbę kanałów Przycisk stop x1  

 

 

Zostanie 

wyświetlona 
litera ”C” 

 

 

Zostanie 

wyświetlona 
liczba ”15” 

 

lub 

 

 

 

 

Zostanie 

wyświetlona 
litera ”o” 

OK 

           
 



 

 

Przełączanie trybu pracy nadajnika 

tryb jednokierunkowy/tryb 

dwukierunkowy 

! 

Pilot jest ustawiony fabrycznie w trybie dwukierunkowym. 

Powtarzając poniższą procedurę uzyskamy cykliczne 
przełączanie trybu pracy nadajnika. 

 

 

Trzymając wciśnięty przycisk P2  
włóż baterię 

Na wyświetlaczu 
pojawi się cyfra 

”1” 

 

 

Tryb jednokierunkowy 

Wyciągnij 
baterie z 

pilota 

 

  

 

   
 

 

 

Na wyświetlaczu 
pojawi się cyfra 

”2” 

 

 

Tryb dwukierunkowy 

    

 

       

 

Blokowanie i odblokowanie funkcji 

uruchamianych przez kombinację 
przycisków pilota 

! 

1. Pilot jest fabrycznie odblokowany. Powtarzając poniższą 
procedurę uzyskamy cykliczne przełączanie trybu. 
2. Zablokowanie funkcji kombinacji przycisków powoduje 
ich blokadę i brak wysyłania rozkazu radiowego oraz brak 

wyświetlania ikon; dla funkcji odblokowanej wciśnięcie 
kombinacji przycisków jest potwierdzane wyświetlaniem 
ikony. 

 

 

Wciśnij przycisk STOP i 
trzymaj przez ponad 15s 

Na wyświetlaczu 
pojawi się litera 

”L” 

 

 

Blokada pilota 

włączona LOCK 

 

 

  

 

   
 

 

 

Na wyświetlaczu 
pojawi się litera 

”U” 

 

 

Blokada pilota 

wyłączona UNLOCK 
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