
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ MODEL: S5070-KR 1CH

Ο πίνακας είναι κατάλληλος για οποιαδήποτε πόρτα στην οποία έχει τοποθετηθεί ηλεκτρικό κυπρί ή 
ηλεκτροπύρος και χρειάζεται τηλεχειρισµό.  Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης εντολής από εξωτερικό 
µπουτόν, θυροτηλέφωνο, τηλεφωνικό κέντρο, καρταναγνώστη, πληκτρολόγιο ή συσκευής δαχτυλικού 
αποτυπώµατος. ∆ιαθέτει είσοδο για µπαταρία 12Vdc ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος να 
συνεχίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του τηλεχειρισµού. Ο πίνακας µπορεί να προγραµµατιστεί ώστε και να 
δέχεται µέχρι 250 τηλεχειριστήρια κυλιόµενου κωδικού keeloq 64 bit.

Προγραµµατισµός Τηλεχειριστηρίου
1. Πατήστε µία φορά το µπουτόν AUTO LEARN στο κανάλι που θέλετε να προγραµµατίσετε.
2. Το κόκκινο led ανάβει για 10 δευτερόλεπτα (χρόνος προγραµµατισµού).
3. Πατήστε το κουµπί του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να προγραµµατίσετε.
4. Τότε το κόκκινο led προγραµµατισµού αναβοσβήνει και η εγγραφή ολοκληρώθηκε.

Όταν µέσα στο χρόνο προγραµµατισµού των 10 δευτερολέπτων δεν πατηθεί κανένα µπουτον από το 
τηλεχειριστήριο τότε το led προγραµµατισµού σβήνει και ο δέκτης επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.
Εάν έχετε αποθηκεύσει 250 κωδικούς και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία, οι νέοι κωδικοί δεν 
µπορούν να αποθηκευτούν.

∆ιαγραφή Προγραµµατισµένων Τηλεχειριστηρίων
1. Κρατήστε πατηµένο το µπουτόν AUTO LEARN οποιαδήποτε καναλιού µέχρι το κόκκινο led 
προγραµµατισµού να αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Τότε αφήστε το µπουτόν και όλα τα προγραµµατισµένα τηλεχειριστήρια και των δύο καναλιών έχουν 
διαγραφεί.

DIP SWITCH   ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1          OFF ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΠΡΙ Εντολή εξόδου για σύνδεση σε ηλεκτρικό κυπρί
1-2          ON - OFF ΗΛΕΚΤΡΟΠΥΡΟΣ ∆ίνει τάση στον ηλεκτροπύρο όταν δώσετε εντολή 

         ON - ON ∆ιακόπτει την τάση στον ηλεκτροπύρο όταν δώσετε
εντολή από 

3          OFF ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ίνει εντολή στην έξοδο όσο πατάτε το 
τηλεχειριστήριο ή το ενσύρµατο µπουτόν

          ΟΝ ∆ίνει εντολή στην έξοδο για 4 δευτερόλεπτα αφού  
αφήσετε το τηλεχειριστήριο ή το ενσύρµατο 
µπουτόν.

από το τηλεχειριστήριο ή το ενσύρµατο µπουτόν

το τηλεχειριστήριο ή το ενσύρµατο 
µπουτόν

Wiring Connection for MODEL: S5070-KR 1CH

S5070-KR 1 CH is suitable for any door where an electric lock is installed and there is a need for remote 
control.  It can be connected with external button, intercom, call center, card reader and keyboard or 
fingerprint reader. It has a 12 Vdc battery input so that in case of power failure, the systems continues 
working. The control board can store up to 250 rolling keeloq 64 bit coded remote controls.

Remote control programming
1. Press AUTO LEARN once to the channel you want to program.
2. The RED light turns on for 10'' seconds (programming time).
3. Press the button of the remote control you want to program.
4. The RED button starts blinking. The remote control has been programmed.

When during the 10'' seconds of programming time no button is pressed then the programming LED turns 
off and the receiver returns to its normal state.
If all 250 different codes have been programmed and you try to repeat the above procedure, no other code 
can be stored to memory.

Remote control deleting
1. Hold AUTO LEARN button pressed for any channel until the RED programming LED starts blinking.
2. Then release the button and all programmed remote controls off the channels have been deleted.

DIP SWITCH   POSITION OPERATION DESCRIPTION
1          OFF ELECTRIC STRIKE Output command for connection with electric strike
1-2          ON - OFF ELECTRIC BOLT Provides power to the electric bolt when you press

the button or remote control
         ON - ON Turns power off  to the electric bolt when you press

the button or remote control
3          OFF OPERATION TIME Enables the output while you press the button or

remote control
          ΟΝ Enables the output for 4 seconds after you release  

the button or remote control
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