
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn và Cảnh báo An toàn cho Người Lắp đặt 

 

BỘ THU SÓNG VÔ TUYẾN ROGER 

H93/RX22A/I – R93/RX12A/I – R93/RX12A/U 
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H93/RX22A/I 

R93/RX12A/I 

R93/RX12A/U 

ĐIỆN ÁP NGUỒN 

  

ĐỘ HẤP THỤ DÒNG ĐIỆN 15mA 30mA 

SỐ LƯỢNG NGÕ RA 2 

LOẠI  NGÕ RA CỰC THU HỞ RƠ LE 

DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP TỐI ĐA CỦA RƠ 

LE 

- 

 

SỐ LƯỢNG BỘ PHÁT CÓ THỂ LƯU TRỮ 500 

KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN TẦN SỐ 433,92 MHz 

ĐIỀU CHẾ AM/AKS 

ĐỘ NHẠY -107 dBm 

TỔNG TRỞ NGÕ VÀO 50 Ω 

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -10oC ÷ +55oC  

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG  

SẢN PHẨM 

61x32x12MM 

9g 

R93/RX12A/I 

83x39x18mm 

27g 

R93/RX12A/U 

126x52x25MM 

62g 

 

 

 

CẢNH BÁO  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 



 

 

3 

Chỉ sử dụng nguồn điện có điện áp cực thấp an toàn (SELV) cho thiết bị R93/RX12A/U. Bảo vệ thiết bị 

bằng cầu chì cắt NHANH 200mA. 

CHỨC NĂNG KÊNH 

Thiết bị H93/RX22A/I có 2 kênh với ngõ ra cực thu hở: cấu hình bộ điều khiển có lắp bộ thụ, cài đặt 

chức năng của mỗi kênh. 

CẢNH BÁO: nếu thiết bị H93/RX22A/I được lắp đặt trên bộ điều khiển H70/10CC-11CC-14CC, chỉ có 

kênh 2 được kết nối với chức năng từng bước. 

Thiết bị R93/RX12A/I và R93/RX12A/U có 2 kênh với ngõ ra rơ le để hở bình thường. 

Thiết bị R93/RX12A/I có kênh 1 được kết nối với chức năng từng bước khi được lắp đặt trên bảng điều 

khiển Roger Technology, trong khi kênh 2 có sẵn cho người sử dụng trên bảng điều khiển (khối đầu cuối 

2°CH). 

LƯU MÃ 

• Nhấn nút P1 để kích hoạt kênh 1 hoặc nhấn nút P2 để kích hoạt kênh 2 (hướng dẫn như nhau cho cả hai 

kênh). 

• Khi nhả nút ra, đèn LED tương ứng sẽ nhấp nháy chậm 4 lần; lúc này, nhấn nút của điều khiển từ xa mà 

quý khách muốn lưu. 

• Đèn LED sáng trong thời gian 1 giây cho thấy đã lưu thành công, trong khi đèn LED nhấp nháy nhanh 

cho biết mã của điều khiển từ xa đã được lưu trong một kênh. Không thể lưu cùng một nút điều khiển 

từ xa trên cả hai kênh thu sóng vô tuyến. 

• Đèn LED sẽ tiếp tục nhấp nháy chậm 4 lần nữa trong khi chờ quy trình lưu mã khác. Lúc này, nếu quý 

khách nhấn nút khác trên bộ thu, bộ thu sẽ bắt đầu lưu trong kênh khác; nếu không có mã nào khác được 

truyền đi thì bộ thu sẽ thoát khỏi quá trình lưu. 

NHẬN MÃ 

Nếu nhận được một mã không được lưu trữ, cả hai đèn LED sẽ sáng trong một khoảng thời gian ngắn, 

nếu quá trình truyền mã vẫn diễn ra thì các đèn LED sẽ nhấp nháy theo chu kỳ 1 giây. 

Thay vào đó, nếu mã được lưu trên kênh 1, đèn LED 1 sẽ sáng và ngõ ra 1 sẽ được kích hoạt (tương tự 

đối với kênh 2). 

XÓA TỪNG MÃ 

• Trên máy thu, nhấn và giữ nút tương ứng với kênh sẽ lưu mã của điều khiển từ xa trong 4 giây: đèn 

LED bắt đầu nhấp nháy nhanh. 

• Nhả nút trên bộ thu ra: đèn LED tiếp tục nhấp nháy nhanh (tối đa 4 giây). 

• Nhấn nút trên điều khiển từ xa để xóa: nếu mã này không được lưu, sẽ có thông báo lỗi (nhấp nháy 

nhanh hơn), nếu không, đèn LED sẽ sáng trong 1 giây để thông báo hủy mã thành công. 



 

 

4 

• Để xóa một mã khác, lặp lại quy trình này từ đầu. 

• LƯU Ý: nếu quý khách đang ở chế độ lưu, quý khách có thể chuyển sang chế độ xóa mà không cần 

chờ đến khi đèn LED ngừng nhấp nháy bằng cách nhấn nút và giữ nút trên bộ thu trong 4 giây. 

XÓA TẤT CẢ CÁC MÃ 

Nhấn các nút P1 và P2 đồng thời trên bộ thu trong 4 giây: Hai đèn LED sẽ nhấp nháy nhanh 5 lần để chỉ 

báo việc xóa toàn bộ các mã đã lưu. 

LƯU Ý: có thể thực hiện thao tác này bất cứ lúc nào, không cần thiết phải bật nguồn. 

LƯU Ý: Qúy khách nên xóa tất cả các mã ngay khi cài đặt lần đầu trước khi bắt đầu lưu mã. 

BỘ NHỚ ĐẦY 

Khi quý khách thực hiện lưu mã, nếu hai đèn LED nhấp nháy nhanh trong 4 giây thì có nghĩa là mã 

không thể được lưu vì bộ nhớ đã đầy. 

LỖI BỘ NHỚ 

Nếu hai đèn LED nhấp nháy nhanh mà không dừng lại thì có nghĩa là bộ nhớ bị lỗi và bộ thu không thể 

hoạt động. 

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ MÃ 

Chèn cầu nhảy "MODE" (chế độ) (nếu có) để kích hoạt chế độ quản lý mã, hai đèn LED bắt đầu nháy 

nhanh luân phiên nhau. Tháo cầu nhảy để thoát khỏi chế độ quản lý mã, cả hai đèn LED sẽ sáng trong 1,5 

giây và sau đó tắt, để thông báo đang khởi động lại chế độ thu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HÌNH MINH HỌA 
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THẢI BỎ 

Chỉ nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn mới được tháo sản phẩm theo quy trình phù hợp để tháo 

sản phẩm ra đúng cách và an toàn.  

CẦU NHẢY 

“MODE” (CHẾ ĐỘ) 

KHÔNG KẾT NỐI 

(DỰ PHÒNG) 

CẦU NHẢY 

“MODE”  

(CHẾ ĐỘ) 

LỰA CHỌN  

ĐIỆN ÁP ĂNG TEN 

LỰA CHỌN  

ĐIỆN ÁP 

CẦU NHẢY 

“MODE”  

(CHẾ ĐỘ) 

ĂNG TEN 
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Sản phẩm này có chứa nhiều vật liệu khác nhau. Một số vật liệu có thể tái chế được nhưng một số khác 

phải được xử lý đúng cách tại các cơ sở tái chế hoặc quản lý chất thải cụ thể theo quy định của luật pháp 

địa phương áp dụng cho loại sản phẩm này. 

Không thải bỏ sản phẩm này dưới dạng rác thải sinh hoạt. Tuân thủ luật pháp địa phương về thu gom rác 

thải khác nhau hoặc giao sản phẩm cho nhà cung cấp khi mua một sản phẩm mới tương đương. 

Luật pháp địa phương có thể áp dụng các hình phạt nghiêm ngặt đối với việc xử lý sản phẩm 

này không đúng cách. 

Thận trọng: Các bộ phận của sản phẩm này có thể chứa các chất gây ô nhiễm hoặc nguy hại 

và nếu phát tán ra bên ngoài có thể gây tác hại đến môi trường và sức khỏe con người. 

 

TUYÊN BỐ HỢP QUY 

 
Tôi, người ký tên dưới đây, là người đại diện theo pháp luật của nhà sản xuất  

Roger Technology  

Via Botticelli 8, 31020 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)  

theo đây TUYÊN BỐ rằng thiết bị được mô tả dưới đây: 

Mô tả sản phẩm: Bộ thu sóng vô tuyến  

Model: H93/RX22A/I – R93/RX12A/I – R93/RX12A/U 

Phù hợp với các điều kiện pháp lý của các chỉ thị sau đây: 

- 1999/5/CE và sửa đổi sau đó 

- chỉ thị RoHS (2011/65/EU) 

và đã được thiết kế và sản xuất đáp ứng tất cả tiêu chuẩn hoặc yêu cầu kỹ thuật sau đây: 

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 

EN 300 220-1 V2.4.1: 2012-05; EN 300 220-2 V2.4.1: 2012-05  

EN 301 489-3 V1.4.1: 2002; ETSI EN 301 489-1 V1.9.2: 2011  

Hai con số cuối cùng của năm dán nhãn 14. 

Địa điểm: Mogliano V.to                 

Ngày: 13-05-2014                      Chữ ký      

 

ROGER TECHNOLOGY 

Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) • Ý 

P.IVA 01612340263 • Điện thoại. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024  

info@rogertechnology.com • www.rogertechnology.com  

 

http://www.rogertechnology.com/

