
 

Інструкція з використання 

1. Діапазон налаштувань: 

Таймер реле – 1..30 с. 

Відстань активації – 3..15 см. 

 

2. Налаштування 

Увага! Заводські налаштування за 

замовчуванням:   

без затримки часу,  

відстань активації встановлюється на 

рівні приблизно 8 см. Функціональні 

налаштування часу та відстані слід 

виконувати протягом 5 хвилин після 

увімкнення пристрою. У разі відключення живлення запам'ятається останнє 

налаштування, ви можете перезапустити налаштування часу та відстані впродовж 5 

хвилин після повторного подання живлення. 

 

2.1. Налаштування таймеру реле: 

Синій світлодіод вказує на стан очікування. Тримайте руку перед кнопкою, блокуючи ІЧ-

датчик протягом приблизно 5 секунд, поки не загориться червоний LED, тепер він увійде 

в налаштування реле таймера, заберіть руку. Ви повинні розпочати налаштування 

таймера з 30 секунд, інакше пристрій ARNY закінчить налаштування і повернеться в 

режим очікування. Помістіть руку перед ІЧ-датчиком на кількість секунд, яка вам 

потрібна для часу реле, кожна секунда повинна бути підтверджена блиманням синього 

світлодіода, максимальний час для реле - 30 секунд. Коли ви встановили час 

ретрансляції, вам потрібно зняти руку з ІЧ-датчика, пристрій повернеться в режим 

очікування, позначений постійним синім світлодіодом, і час вашого реле буде збережено. 

 

2.2. Регулювання відстані активації: 

Тримайте руку перед кнопкою, блокуючи ІЧ-датчик, більше ніж на 10 секунд, заблимає 

червоний світлодіод, - режим регулювання відстані активації, приберіть руку. Ви повинні 

розпочати налаштування відстані активації протягом 30 секунд, інакше пристрій ARNY 

повернеться в режим очікування. Щоб встановити відстань, просто помахайте рукою 

перед датчиком на відстані, яку ви хочете, щоб пристрій активувався. Існує 4 рівні 

відстані активації, позначена різними кольорами світлодіодів:  

       Зелений / Синій світлодіод ВКЛ = 1-й рівень 3-5 см,  

       Зелений світлодіод ВКЛ = 2-й рівень 6-8 см,  

       Синій світлодіод ВКЛ = 3-й рівень 9-10 см,  

       Синій світлодіод OFF = 4-й рівень 15-18 см.  

Щоб підтвердити налаштування відстані, заблокуйте ІЧ-датчик на потрібній відстані, 

тримаючи руку нерухомо протягом 3 секунд. Пристрій запам'ятає налаштування, а 

червоний світлодіод вимкнеться, вказуючи, що налаштування відстані було успішним. 

!!! Примітка: Не направляйте інфрачервоний сенсор безпосередньо до сонячного світла, 

оскільки це вплине на нормальну роботу пристрою. 


