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Super sterownik
oświetlenia schodów

STX-2195

Sterownik STX-2195 służy do dynamicznego sterowania oświetleniem schodów. Działanie jego polega na zaawansowanej animacji
włączania podświetlenia kolejnych stopni w
zależności od kierunku ruchu: wchodzenia lub
schodzenia.
Sterownik ma wbudowany czytelny wyświetlacz tekstowy OLED, za pomocą którego
mozna ustawić wszystkie parametry sterownika.
Najważniejsze cechy sterownika STX-2195:
— wbudowany wyświetlacz do ustawiania parametrów i kontroli działania sterownika
— obsługa 25 stopni i 2 poręczy,
— 7 fabrycznych programów i 4 programy własne użytkownika
— wszystkie programy mogą być zmienione i modyfikowane przez uzytkownika
— są różne 43 animacje, z których można budować własne programy
— wbudowany czujnik zmierzchowy,
— obsługa półpiętra z dodatkowym wejściem na schody
— wyzwalanie za pomocą przycisków i czujników ruchu,
— zdalne sterowanie za pomocą aplikacji na telefon (tylko Android!)
Sterownik posiada 7 różnych programów animacji oświetlenia schodów dla obu kierunków.
Dodatkowo użytkownik może zdefiniować własne 4 programy lub zmienić działanie programów
fabrycznych. Do dyspozycji są 43 różne podstawowe animacje, z których można układać dowolne
programy zapalania i gaszenia schodów.
Ustawianie parametrów, zmiana programów i inne czynności związane z pracą sterownika można
korygować i zmieniać przy pomocy wbudowanego ekranu, na którym wyświetlane są odpowiednie
informacje. Ułatwia to obsługę sterownika.
Można wybrać na stałe jeden ze zdefiniowanych programów lub ustawić opcje tak, aby wybrane
programy zmieniały się cyklicznie lub losowo.
Sterownik posiada pięć wejść: trzy do obsługi czujników: dół, góra i podest i dwa dodatkowe: jeden
do włączania światła na stałe i jeden do zmiany programów. Dodatkowe wejście pozwala na podłączenie zewnętrznego czujnika światła, w celu blokowania animacji schodów przy jasnym oświetleniu.
W zależności od ustawienia parametrów sterownika oświetlenie schodów może wygasić się do
zera lub do pewnej wartości minimalnej pozwalającej lekko podświetlić schody dla ich prezentacji,
lub dla łatwiejszego poruszania się po nich w ciemności — bez zapalania pełnego oświetlenia
(szczególnie ważne dla dzieci!).
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Przystosowany jest do sterowania taśmami LED MONO umieszczonymi w stopniach schodów lub
punktami (spotami) LED wbudowanymi w ścianę nad stopniami. W przypadku taśm LED sterownik
może płynnie rozjaśniać oświetlenie każdego stopnia, co daje miły dla oka efekt.
Uruchamianie oświetlenia może odbywać się w najprostszej wersji przez naciśnięcie podłączonego bezpośrednio do sterownika przycisku na ścianie lub przez zastosowanie (dodatkowo) sensora
(podczerwieni, ruchu, nacisku itp.) wykrywającego moment wejścia osoby na schody.
Sterownik może obsługiwać maksymalnie do 25 stopni. Może także sterować podświetleniem
poręczy schodów — jedną lub dwoma poręczami. Jeśli nie ma podświetlonych poręczy urządzenie
może sterować w to miejsce np. oświetleniem sufitowym (12V). Sterownik obsługuje także schody z
podestem i wejściem na półpiętro. Wymagany jest wtedy dodatkowy czujnik lub przycisk.
Wszystkie parametry sterownika mogą być ustawiane przez użytkownika. Można ustawić ilość
oświetlonych stopni w zakresie od 5 do 25. Można także ustawić podświetlenie jednej lub dwóch
poręczy. Samodzielnie można także zmienić pozostałe parametry. Są to m.in.: wybór i zmiana programów animacji światła i ich tempa, włączenie lub wyłączenie podświetlania schodów w ciemności.
Jeśli zastosowano czujniki ruchu, można ustawić czas martwy wejść po odebraniu sygnału z czujnika
lub też brak reakcji na jeden lub oba czujniki do czasu zakończenia animacji schodów, co zapobiega
ponownemu włączaniu oświetlenia przy schodzeniu ze schodów. Można także ustawić długi czas
rozruchu sterownika aby nie reagował na stany nieustalone czujników po włączeniu zasilania. Można
także w każdej chwili przywrócić ustawienia fabryczne.
Urządzeniem mozna sterować zdalnie za pomocą smartfona z systemem Android za pomocą
dedykowanej aplikacji – do pobrania ze strony sklepu.

Wyświetlacz

Wyświetlacz i przyciski
Opis przycisków na obudowie:
UP

– przycisk do góry

DN

– przycisk do dołu

ENT – przycisk wyboru opcji
RET – przycisk powrotu
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ESC – przycisk wyjścia z menu

Parametry techniczne
Maksymalna ilość podświetlonych schodów — 25
Ilość podświetlonych poręczy — 2
Napięcie zasilania — 12V
Wymiary: długość — 11cm, szerokość — 9cm, wysokość — 7 cm
Montaż na szynie T-35 — szerokość 6 modułów.
Obciążalność jednego wyjścia — do 5A
Uruchamianie — przez zwarcie wejścia do masy (do minusa zasilania 12V).

Wyświetlacz
Sterownik wyposażony jest w mały wyświetlacz i 5 przycisków sterujących nim. Za ich pomocą można wygodnie ustawić wszystkie parametry
sterownika, sposób jego pracy, a także testować instalację LED lub nawet
włączyć program demonstrujący mozliwości urządzenia.
Sterownik wysyłany jest z ustawioną angielską wersj językową. W niniejszej
instrukcji posługujemy się polską wersją językową menu, więc pierwszą
czynnością jest ustawienie polskiego języka w menu. Jeśli wyświetlacz
jest wygaszony należy nacisnąć przycisk UP lub DN i w menu START i
naciskając przyciski UP i DN znaleźć pozycję LANGUAGE tak, jak pokazano to na rysunku.
Teraz proszę nacisnąć przycisk ENT, aby wybrać ustawioną pozycję. Pokaże
się menu LANGUAGE. Aktualny język jest zaznaczony kropką z prawej
strony. Tu należy podświetlić pozycję Polski i nacisnąć ENT. Język menu
zmieni się na polski.

Po tej operacji pojawi się menu START w języku polskim z wybraną pozycją
JEZYK.

Po nacisnięciu przycisku ESC można zawsze powrócić do głównego menu
START.
Manewrowanie po menu jest proste, ale wymaga uwagi. Przyciskami UP i
DN przesuwamy podświetlenie w górę lub w dół do potrzebnej pozycji. Przyciskiem ENT wybieramy lub uaktywniamy dana opcję. Przycisk RET służy
do powrotu lub wyjścia bez wybierania/włączania danej opcji. Przyciskiem
ESC można zawsze wrócić do menu START, czyli zrestartować program
(nie mylić z resetem ustawień!).
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Oświetlenie LED
STX-2195 może sterować podświetleniem zrealizowanym za pomocą taśm LED lub lampek
12V (ale nie 230V!). Taśmy LED na ogół montowane są pod stopniem, a lampki z boku stopnia.
Podłączenie elementów oświetlających pokazują kolejne rysunki.

Taśmy LED
Popularnym sposobem podświetlenia schodów jest użycie taśm LED. W przypadku sterownika
STX-2195 należy użyć taśm jednobarwnych (MONO). Barwa nie ma znaczenia. Do sterowania
taśmami barwnymi (RGB) przeznaczony jest sterownik STX-1796. Standardowe napięcie zasilania
taśm LED to 12V. Do sterownika można także podłączyć taśmy LED zasilane napięciem 24V, ale ze
względu na układ elektroniczny sterownika napięcia tego nie należy przekraczać.
Taśmy LED są najczęściej umieszczone pod stopniami. Punkty (+) powinny być połączone razem
i pojedynczym przewodem o przekroju 1,5 mm2 doprowadzone do sterownika. Natomiast punkty (–)
taśm LED należy doprowadzić do sterownika osobnymi przewodami o przekroju 0,5 mm2 tak, jak
pokazano to na poniższym rysunku.

Instalacja elektryczna stopni schodów - taśmy LED
Można także doprowadzić do sterownika osobno po jednej parze przewodów o przekroju 0,5 mm2
od każdej taśmy LED. Oba rozwizania są równorzędne.
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Po montażu taśm i doprowadzeniu przewodów do miejsca zainstalowania sterownika (np. rozdzielnica) należy sprawdzić działanie taśm LED. Podłączenia taśm powinny być wykonane solidnie i
trwale. Każdy odcinek taśmy należy sprawdzi pod kątem ewentualnego zwarcia w przewodaach lub
w samej taśmie. Nie wolno podłączać do sterownika taśm, których działanie nie było wcześniej
dokładnie sprawdzone!
Montaż należy przeprowadzać bardzo starannie i trwale tak, aby w przyszłości uniknąć obluzowania przewodów lub zwarć między nimi. Do taśm LED przewody powinny być przylutowane. Nie
zalecamy używać specjalnych gniazd i wtyków, gdyż po pewnym czasie, na skutek ruchów schodów,
ulegają one obluzowaniu i tracą kontakt.
Montaż elektryczny powinien uwzględzniać ewentualną łatwą wymianę odcinka taśmy, który ulegnie z różnych przyczyn uszkodzeniu, lub zgasną w nim pojedyncze diody. Sposób pracy sterownika,
tzw. PWM, konserwuje diody i wydłuża ich żywotność.
Przy projektowaniu połączeń między sterownikiem a punktami LED, prosimy uwzględnić płynące
w obwodzie prądy i odpowiednio dobrać przekrój przewodów elektrycznych. Przewód doprowadzający
plus zasilania 12V do taśm LED lub lampek powinien mieć znacznie większy przekrój niż przewody
między sterownikiem a pojedynczymi taśmami.
Na poniższym schemacie pokazano podłączenie sterownika do schodów składających się z 18
stopni i dwóch poręczy. Wyjście nr 1 podłączamy do pierwszego, dolnego stopnia, wyjście nr 2 do
drugiego (wyższego), itp. Wyjście 26 podłączamy, patrząc z dołu schodów, do poręczy lewej (biegnącej w dół), a wyjście 27 do poręczy prawej (biegnącej w górę). Należy przestrzegać zasady, że
wszystkie punkty (+) taśm LED powinny być połączone ze sobą i z PLUSEM zasilania, Punkty (–)
powinny być podłączone do odpowiednich wyjść sterownika.
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Lampki LED (spoty)
Innym sposobem podświetlenia schodów jest umieszczenie na ścianie, nad każdym ze stopni,
małej lampki LED (spota). Lampki muszą być przystosowane do zasilania napięciem 12V i pracować
w takim samym trybie jak taśmy LED (konfiguracja typu: LED + rezystancja). Nie wolno stosować
lampek mających własne drivery — będą działać niepoprawnie i większość animacji światła nie będzie
widoczna. W miarę możliwości należy lampki umieścić nad każdym stopniem — zapewni to płynny
efekt animacji. Jeśli jest podest — można dodać 1–3 lampek dla zwiększenia efektu i potraktować
je jako kolejne, znajdujące się między stopniami, dodatkowe schody.
Podłączenie lampek jest identyczne jak taśm LED i należy je wykonać zgodnie ze schematami
z poprzednich stron.

Montaż
Montaż sterownika powinna przeprowadzać osoba mająca zaawansowane umiejętności w dziedzinie elektrotechniki, najlepiej fachowiec z uprawnieniami. Podłączanie sterownika należy bezwzględnie
prowadzić przy wyłączonym zasilaniu!
Zasilacz sterownika i LED-ów powinien być stabilizowany o odpowiedniej wydajności
prądowej zależnej od ilości i długości zastosowanych taśm LED lub lampek 12V. Nie wolno
stosować zasilaczy 12 od lamp halogenowych — sterownik ulegnie natychmiastowemu
uszkodzeniu! Sterownik przystosowany jest do napięcia zasilania 12V prądu stałego (napięcie
stabilizowane). Maksymalny prąd na jedno wyjście to 5A. Nie należy przekraczać tej wartości.
Przed podłączeniem sterownika należy sprawdzić działanie taśm LED. Podłączenia taśm powinny być wykonane solidnie i trwale. Każdy odcinek taśmy należy sprawdzi pod kątem ewentualnego
zwarcia w przewodaach lub w samej taśmie.
W pierwszej kolejności należy do sterownika podłączyć oświetlenie schodów — taśmy LED lub
lampki (spoty). Na tym etapie prosimy do wejść sterownika nie podłączać czujników lub przycisków.
Po podłączeniu napięcia zasilającego 12V do zasisków sterownika, oświetlenie schodów powinno
się włączyć z minimalną jasnością - efekt tzw. podświetlenia schodów. Będą się świecić maksymalnie
15 stopnie, gdyż taka ilość jest ustawiona fabrycznie.
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Testowanie
Po podłączeniu taśm LED i zasilania, na wyświetlaczu sterownika
pokaże się menu startowe. Uwaga: wyświetlacz wyłącza się po minucie
bezczynności, ale po naciśnięciu dowolnego przycisku włączy się ponownie.
Na tym etapie należy przejść do menu TESTOWANIE, czyli z menu START
wybrać pozycję TESTOWANIE i nacisnąć ENT.
Pokaże się menu TESTOWANIE i kilka opcji do wyboru. Aby sprawdzić
poprawność montażu LED można użyć trzech pierwszych opcji. WSZYST
WLA. — uruchamia LED na stałe na wszystkich wyjściach sterownika.
WSZYST MIGA — sterownik cyklicznie włącza i wyłącza wszystkie wyjścia,
co pozwala sprawdzić które LED-y działają poprawnie, JEDEN STOP
— zapala tylko jeden stopień, a za pomocą przysisków UP i DN można
zmieniać numer włączonego stopnia.
Z każdej opcji testowania można wyjść przez naciśnięcie przycisku RET
lub ESC.
Wszystkie te opcje pozwalają dokładnie sprawdzić działanie LED i usunąć
ewentualne usterki. UWAGA: wszystkie manipulacje przewodami LED,
przełączanie, lutowanie i poprawianie instalacji należy wykonywać
przy wyłączonym sterowniku!
Teraz należy ustawić docelową ilość stopni i poręczy. Z menu START
proszę wybrać pozycję USTAWIENIA i przejść do menu o tej samej nazwie.
IL. SCHODOW — wybieramy liczbę odpowiadającą ilości podświetlonych
stopni na schodach;
IL. PORECZY — ustawiamy jedn z trzech opcji: 0 — gdy nie ma
podświetlonych poręczy, 1 — dla jednej poręczy, 2— dla dwóch poręczy.
W tym ostatnim wypadku muszą to być dwie poręcze umieszczone wzdłóż
całych schodów po ich obu stronach. Sterownik będzie włączał odpowiednią
poręcz w zależności od kierunku wchodzenia lub schodzenia.
DO PODESTU — ustawiamy ilość schodów od dołu do podestu, jeśli
mamy na schodach podest z osobnym wejściem do innych pomieszczeń.
Teraz można wrócić do menu TESTOWANIE i wybrać opcję TEST PROGR
w celu przetestowania programów animacji światła na schodach.
Ukaże się menu z długą listą programów zapisanych w sterowniku. Jest
to siedem programów zdefiniowanych fabrycznie: Rozjaśnianie, Stopnie,
Kaskada, Jazda, Winda, Fala, Wiadomosci, oraz cztery programy do zmiany
przez użytkownika: Własny od 1 do 4.
Przy każdym programie znajduje się znacznik pokazujący kierunek animacji:
— kierunek do góry,
— kierunek do dołu,
— animacja uniwersalna, dla obu kierunków taka sama.
Po wybraniu odpowiedniego programu i naciśnięciu ENT, zostanie na
schodach wyświetlona wybrana animacja. Opcja PROG TEST pozwala
sprawdzić działanie wszystkich programów, co ułatwi potem wybór programów aktywnych jak też zmianę czy zaprogramowanie własnych
programów. Dla programów własnych fabrycznie ustawiona jest animacja
rozjaśnianie — będzie to można zmienić przy programowaniu animacji.
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Sterowanie
Wejścia sterownika pracują na zasadzie zwarcia do masy. Wystarczy do każdego z nich podłączyć mechaniczny przycisk (nie przełącznik), aby po jego krótkim naciśnięciu uruchomić sterownik.
Jeden kontakt przycisku należy podłączyć do wejścia sterownika, a drugi do masy (minusa zasilania
12V). Na wszystkich rysunkach pokazano to rozwiązanie. Uwaga: czujniki i przyciski mogą być zamontowane jednocześnie w połączeniu równoległym tak, jak pokazano to na dalszych schematach.
Można także uruchamiać sterownik za pomocą innych elementów czy urządzeń, w tym najczęściej
za pomocą czujników ruchu. Obecne na lokalnym rynku czujniki ruchu z wielu powodów nie nadają
ci do praacy ze sterownikiem:
— są przystosowane do sterowania światłem i mają zbyt długi czas impulsu: od kilkudzisięciu
sekund do kilkudziesiciu minut. Dla sterownika potrzebny jest impuls nie dłuszy jak ok.
5 sekund, najlepiej ok. 1 sekundy lub krótszy.
— naczęściej pracują w tzw. trybie przeciągania impulsu — przedłużają impuls jeśli w ich zasięgu
jest poruszająca się w pomieszczeniu osoba.
— na wyjściu czujnika pojawia się napięcie niebezpieczne dla sterownika: od 230V do 12V lub
5V. Takich czujników w żadnym wypadku nie wolno podłączać do sterownika!
— jedynym dopuszczalnym rodzajem wyjścia czujnika są styki przekaźnika typu NO (Normalnie
Otwarte) nie podłączone w żadnym punkcie do napięcia zasilania czujnika!
W przypadku gdyby kupujący nasz produkt chciał jednak zastosować swoje rozwizanie czujnika, prosimy o kontakt przed jego zakupem. Chętnie udzielimy wszelkich informacji i pomożemy
w rozwiązaniu problemu.
Ze swojej strony polecamy całą gamę naszych czujników przystosowanych do współpracy
z produkowanymi przez nas sterownikami.
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Czujniki ruchu na napięcie 5V i 12V
Czujniki niskonapięciowe różnią się od siebie wymiarami, możliwościami i zasadą pracy. Omówimy tu w skrócie wszystkie z nich.Po szczegółowe informacje odsyłamy do instrukcji dla każdego
typu czujnika.Można także zastosować miniaturowe czujniki ruchu pracujące przy niskim napięciu
zasilania np. 12V.

Czujnik ruchu w obudowie zmierzchowy 12V CRN-5691
CRN-5691 to czujnik ruchu na napięcie 12V z obudową
do puszki 60mm do zastosowań jako urządzenie wyzwalające
sterowniki po wykryciu ruchu obiektu. Czujnik wykrywa obiekty
emitujące promieniowanie podczerwone (ciepło), takie jak ludzie
czy zwierzęta. Czujnik wysyła impuls o stałej długości (około
5 sekund) po wykryciu ruchu. Impuls ma poziom ujemny i może
być podłączony bezpośrednio do wejścia sterownika. Cechą
szczególną czujnika jest zainstalowany czujnik zmierzchu.

Subminiaturowy czujnik ruchu 12V CRN-5686
CRN-5686 to subminiaturowy czujnik ruchu na napięcie 12V
z regulacją czułości do zastosowań jako urządzenie wyzwalające
sterowniki po wykryciu ruchu obiektu. Czujnik wykrywa obiekty
emitujące promieniowanie podczerwone (ciepło), takie jak ludzie
czy zwierzęta. Czujnik wysyła impuls o stałej długości (około 5
sekund) po wykryciu ruchu. Impuls ma poziom ujemny i może być
podłączony bezpośrednio do wejścia sterownika.

Standardowy czujnik ruchu 12V CRN-5481
Czujnik CRN-5481 mieści się swobodnie do puszki 60 mm.
Wymiary: 32x24x18 mm. Czujnik ma regulację czułości w szerokim zakresie, a także zdejmowalną dużą czaszę, którą można
dokładnie wysłonić w celu ograniczenia pola widzenia. Może być
zasilany z tego samego napięcia (12V) co diody LED.

Kompaktowy czujnik ruchu zmierzchowy 12V CRN-5684
Czujnik CRN-5684 wyposażony jest w nowoczesny element
wykrywający ruch ludzkiego ciała. Ma małe wymiary a jego dodatkową cechą jest zamontowany czujnik zmierzchowy. Blokuje on
pracę czujnika, jeśli poziom oświetlenia przekracza nastawioną
wartość. Czujnik mieści się swobodnie do puszki 60 mm. Wymiary:
26x24x18 mm. Czujnik ma regulację czułości w szerokim zakresie, a także zdejmowalną dużą czaszę, którą można dokładnie
wysłonić w celu ograniczenia pola widzenia. Może być zasilany
z tego samego napięcia (12V) co diody LED. Ma diodę sygnalizującą impuls czujnika.
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Czujnik ultradźwiękowy 12V CRN-5462
Ultradźwiękowy detektor ruchu CRN-5462 ma precyzyjnie
regulowany zakres pola widzenia w przedziale od 1 cm do 250
cm. Pole widzenia może mieć wybraną głębię i odległość od
czujnika w zakresie od 1 cm do 250 cm. Wymiary: 46x20x20
mm. Czujnik mieści się swobodnie do puszki 60 mm. Może być
zasilany z tego samego napięcia (12V) co diody LED. Ma diodę
sygnalizującą impuls czujnika.

Montaż czujników
Każdy niskonapięciowy czujnik może być bezpośrednio podłączony do wejścia sterownika.
Ważne jest, aby czujnik i sam sterownik zostały połączone w prawidłowy sposób. Należy uważać,
aby czujników 5V nie podłączyć do zasilania LED 12V. Czujniki 5V muszą by zasilane ze specjalnego
wyjścia sterownika +5V.
Każdy czujnik ma złącze do podłączenia przewodów prowadzących do sterownika. Aby ułatwić montaż, do każdego czujnika
dodawany jest wtyk, do którego należy dolutować przewody. Należy zachować właściwą kolejność przewodów, zgodnie z opisem
na złączu czujnika.

Zaleca się użycie barwnych przewodów o możliwie małym
przekroju, np. wiązki przewodu telefonicznego. Prosimy pamiętać,
że każda pomyłka w podłączeniu przewodów, zwłaszcza zasilających może doprowadzić do uszkodzenia czujnika lub sterownika.
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Kąt widzenia czujnika można regulować wyklejając od wewnątrz czaszę czujnika (zdejmuje się)
białą taśmą izolacyjną tak, aby nie widział osób przechodzących obok. Dla czujnika ultradźwiękowego
należy wybrać i ustawić strefę pracy.
Czujniki można zamontować w listwie przypodłogowej lub oprawić. Najlepiej użyć do tego tzw.
ramki z zaślepką. W zaślepce należy wywiercić otwór o średnicy czaszy czujnika lub o średnicy
emiterów.
Przed zamontowaniem czujników należy ustawić ich czas działania i czułość na minimum.
W przypadku czujników posiadających zworkę do wybierania trybu pracy z podtrzymywaniem lub bez
podtrzymywania (triggering), wybieramy położenie „bez podtrzymywania — non-repeatable trigger”.
Tak przygotowane dwa komplety czujników należy zamontować w odpowiednio dobranym miejscu
blisko pierwszego i ostatniego stopnia.
Sterownik może obsługiwać dodatkowe wejście znajdujace się na półpiętrze. Należy wtedy
umieścić tam dodatkowy czujnik ruchu (ewentualnie też dodatkowy przycisk) umieszczony tak, aby
wykrywał wejście na schody osoby z półpiętra, ale nie reagował na osoby chodzące po schodach.

Ustawianie czujników ruchu
To jedna z trudniejszych operacji, wymaga cierpliwości i dokładności. Przede wszystkim należy
tak wyregulować czułość czujnika, aby skutecznie reagował na wchodzącą na schody osobę. Drugim
problemem do rozwiązania jest to, aby czujnik nie reagował na osoby przechodzące obok schodów.
Najlepiej zrobić to przysłaniając odpowiednio półkulę czujnika lub stosując czujnik ultradźwiękowy,
w którym mozna precyzyjnie ustawić zasięg.
Oczywiście samo rozmieszczenie czujników ma duże znaczenie — najczęściej umieszczone są
po prawej stronie schodów patrząc w kierunku ruchu (gdy obowiązuje ruch prawostronny). Niektóre
czujniki (np. czujnik ultradźwiękowy) mają jeszcze jeden regulowany parametr — tzw. czas martwy.
Jest to czas odmierzany po impulsie przez jaki czujnik nie reaguje na kolejne osoby wchodzące w
pole jego działania. Sam sterownik w parametrach ma opcję czasu martwego, co pozwala odpowiednio blokować pracę czujnika po przejściu jednej osoby. Odpowiednio manewrując wymienionymi
parametrami można dość dobrze wyregulować czujniki tak, aby ich praca i włączanie schodów było
satysfakcjonujące.
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Podłączanie czujników do sterownika
Wszystkie czujnki mozna połączyć ze sterownikiem trzema przewodami, najlepiej tzw. linką o
przekroju 0,5 mm2. Przewody nie powinny byc dłuższe jak 20-30 m. Zaleca się użycie przewodów
z kolorową izolacją tak, aby nie pomylić ich przy podłączaniu do zasilania i sterownika.
Zasilanie czujników można podczyć do napięcia +12V, choć zalecamy podłączanie przewodu zasilającego do specjalnego napięcia +5V podawanego przez sterownik. Wyjście OUT czujnika łączymy
z odpowiednim wejściem sterownika, a końcówkę GND z minusem zasilania całego układu (–12V).
Poniższe schematy pokazują szczegóły instalacji. Uwaga: Na schematach umieszczono przyciski
do ręcznego wyzwalania sterownika. Nie są konieczne i można je pominąć.

Zalecany sposób podłączenia czujników ruchu 12V do sterownika.
Napięcie zasilania czujników to +5V.
Czujnik CRN-5492 powinien być zasilany z napięcia 12V.
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Alternatywny sposób podłączenia czujników ruchu 12V do sterownika.
Napięcie zasilania czujników to +12V.
Czujnik CRN-5492 powinien być zasilany wyłącznie z napięcia 12V.

Alternatywny sposób podłączenia czujników ruchu CRN-5691 do sterownika.
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Podłączenie 3 czujników ruchu 12V do sterownika - obsługa podestu.
Napięcie zasilania czujników to +5V lub +12V.
Czujnik CRN-5492 powinien być zasilany wyłącznie z napięcia 12V.

Testowanie czujników
Po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji doprowadzającej sygnał z czujników do sterownika, można
przystąpi do podłączania czujników.
Prosimy podłączać czujniki pojedynczo, a nie wszystkie na raz. Wpierw proszę podpiąć czujnik
dolny i sprawdzić jego działanie wchodząć na schody normalnym krokiem. Jeśli czujnik nie działa
należycie, trzeba dokonać odpowiednich korekt jego czułości i położenia. Można także ograniczyć
pole jego widzenia wyklejajc białą czaszę od środka białątaśmą izolacyjną lub malując białą farbą.
Jeśli wszystko działa prawidłowo, należy czujnik chwilowo odłączyć i w podobny sposób przetestowa działanie czujnika górnego, a potem, także osobno, czujnika dla podestu (jeśli taki jest potrzebny).
Dopiero po sprawdzeniu wszystkich czujników oddzielnie można je podłączyć razem do sterownika i ponownie sprawdzić działanie całości.
Jeśli są jakieś wątpliwości co do czasu impulsu czujnika, mozez to
sprawdzić przez specjalne narzędzie testowania czasu czujnika. Z menu
TESTOWANIE należy wybrać opcję CZAS SENSOR. Do wejść powinien
być podłączony tylko testowany czujnik.

Po zadziałaniu czujnika na wyświetlaczu pokaże si numer wejścia do
którego jest podłączony czujnik i czas trwania impulsu. Impuls nie powinien
być dłuższy niż 10 sekund. Z opcji pomiaru czasu czujnika mona wyjść
naciskając przycisk RET lub ESC.
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Ustawienia sterownika dla czujników
Sterownik ma dwie opcje dotyczące pracy czujników: Można je znaleźć w
menu USTAWIENIA. Są to: czas martwy i blokada czujników.

CZAS MARTWY — jest to czas liczony od początku animacji, przez
który sterownik nie będzie reagował na kolejne impulsy. Zapobiega to
ponownemu uruchomieniu animacji jeśli nadejdzie kolejny impuls z czujnika generowany np. przez wchodzącą drugą osobę. Można go ustawić
w zakresie od 1 do 30 sekund. Fabrycznie jest ustawiony na 3 sekundy.
BLOK. CZUJN — pozwala zablokować pozostałe czujniki na czas trwającej
animacji. Opcja ta zapobiega np. ponownemu uruchomieniu animacji przez
drugi czujnik przy schodzeniu ze schodów. Fabrycznie ustawiona jest opcja
Bez blokad. Blok przec — blokuje przeciwległy czujnik na czas animacji;
Srod-przec — blokuje środkowy i przeciwny czujnik na czas animacji; Blok
wszyst — blokuje wszystkie czujniki, także czujnik wyzwalajcy animację.
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Czujnik światła
Sterownik ma wbudowany cyfrowy układ pomiaru światła. W zestawie urzytkownik otrzymuje
małą sondę do pomiaru światła. Jeśli zostanie podłączona i dobrze wyregulowana, będzie mogła
wyłączać działanie sterownika, gdy poziom światł będzie powyżej ustawionej wartości.
UWAGA: Gniazdo podłączenia czujnika jest fabrycznie zasłonięte. Proszę bez potrzeby nie
zdejmować blokady, nie podłączać żadnych innych urządzeń, własnych czujników, nie dokonywać pomiarów miernikiem itp. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia sterownika!
Poniej przedstawiono schemat podłączenia czujnika znajdującego się w zestawie do sterownika.

Podłączenie czujnika świata do sterownika do sterownika.
Czujniki ruchu i przyciski pominięto.
Czujnik jest unipolarny i kierunek jego podłączenia nie jest istotny. Należy tylko pamiętać, aby
jeden jego przewód podłączyć do MINUSA ZASILANIA (GND), a drugi do gniazda OPT. Podłączanie
czujnika należy przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu zespołu i sterownika. Długość przewodów
czujnika światła nie jest krytyczna, ale nie powinna przekraczać 10 m. Należy zadbać, aby na czujnik
nie padało żadne sztuczne światło mogące zakłócać jego pomiary.
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Prosimy nie eksperymentowa z innymi czujnikami światła!

W celu regulacji czujnika świata, należy czujnik zamontować w miejscu docelowym tak, aby
wychwytywał zmiany natężenia światła istotne dla blokowania włączania schodów. Ustawianie parametru należy przeprowadzić w czasie, gdy oświetlenie ma wartość progową, tzn. poniżej jasności
jaka jest w tym momencie, sterownik ma włączć animację, a powyżej tej jasności — ją blokować
(nie włączać się).
Aby ustawić próg zadziałania czujnika, należy z menu START wybrać
USTAWIENIA, a z tego menu pozycję CZUJNIK SW.

Na kolejnym ekranie: Jasnosc — oznacza aktualną jasność w miejscu
położenia czujnika; Aktual — poprzednio nastawiona wartosc; Nowe —
nowa wartosc ustawiana przyciskami UP i DN. Zakres wartosci to od 0 do
50. Korzystając ze wskazania aktualnej jasności, należy ustawić wartość
Nowe na tą samą liczbę lub nieco wyżej lub niżej od wskazania Jasnosc.
Dla wyjaśnienia: Ustawienie wartości Nowe na 50 spowoduje, że sterownik będzie działał zawsze,
niezaleznie od oświetlenia czujnika. Dla wartości Nowe równe 0, sterownik nie będzie się włączał
w ogóle. Dlatego należy wartość Nowe ustwić pomiędzy tymi skrajnymi liczbami, w pobliżu wartości 25.
Wybraną wartość zatwierdzamy przez nacisnięcie przysisku ENT. Od tej pory włączanie sterownika będzie blokowane, jeśli poziom oświetlenia czujnika będzie wyższy od nastawionej wartości.
Także podświetlenie schodów zostanie wyłączone.
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Główne ustawienia sterownika
Menu START
Menu START zawiera cztery główne pozycje: TESTOWANIE — zbiór opcji
do testowania sterownika i podglądu działania programów; USTAWIENIA
— opcje do regulacji ustawień sterownika; ZMIANA PROG — pozycja
do zmiany działania istniejacych programów lub projektowania własnych
programów. Po menu można się poruszać naciskając przyciski UP i DN,
a wybór następuje po naciśnięciu przycisku ENT.

Menu USTAWIENIA
Tu można ustawić i zmienić główne parametry sterownika. Nie naley
zmieniać parametrów bez przyczyny. Prosimy o dokładne zastanowienie
się przed zmianą któregoś z parametrów. W przypadku błędnego działania
sterownika mozna zawsze skorzystać z opcji RESET i przywrócić ustawienia fabryczne.
W tym miejscu zostaną omwione tylko te opcje, które nie były omawiane
wcześniej.

IL. SCHODOW
Sterownik fabrycznie jest ustawiony do obsugi 25 schodów. Prawie zawsze trzeba zmienić tę wartość. Wybrana poprzednio ilość schodów jest
zaznaczona kropką. Przesuwając się w górę lub w dół przyciskami UP
i DN należy ustawić pożądaną ilość podświetlonych stopni i zatwierdzić
to przyciskiem ENT.

IL. PORECZY
Są do wyboru trzy wartości: 0 – brak poręczy, 1 – jedna poręcz (może być
w kilku odcinkach), 2 – dwie poręcze. W tym ostatnim wypadku powinny to
być osobne poręcze po obu stronach schodów. Sterownik będzie włączał
jedną poręcz przy schodzeniu w dół, a drugą przy wchodzeniu do góry.

DO PODESTU
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Jeśli schody mają podest (półpiętro) z weściem do innych pomieszczeń,
to można zainstalować trzeci czujnik uruchamiający animację po wykryciu
osoby wchodzcej na schody z półpiętra. Tu można ustawić ilość stopni
liczoną od dołu do podestu (półpiętra). Sterownik uruchomi wtedy właściwą
animację stopni.

PROG PODEST
Bezpośrednio po ustawieniu ilości stopni do podestu, pokaże się menu do
ustawienia programu animacji dla podestu. Są do wyboru trzy animacje:
rozjaśnianie, zapalanie pojedynczo stopni do góry i do dołu, oraz fala
płynąca od podestu w obu kierunkach — w górę i w dół.

PODSWIETLEN
Sterownik może delikatnie podświetlać schody dla ich prezentacji, lub dla
łatwiejszego poruszania się po nich w ciemności — bez zapalania pełnego
oświetlenia (szczególnie ważne dla dzieci!). Należy ustawić odpowiednią
wartość: 0 – brak podświetlenia, 1 – 20 – poziom podświetlenia, gdzie
1 oznacza minimum, a 20 maksimum jasności dla podświetlenia.

KOLEJNOSC
Sterownik ma 7 własnych i dodatkowo 4 programy użytkownika. W tym
miejscu można ustawić, które programy mają być wyświetlane i w jakiej
kolejności. Do wyboru są trzy opcje: Kolejno – wybrane programy będą
wyświetlane kolejno, Losowo – programy będą wyświetlane losowo,
Jeden prg. – będzie wyświetlany tylko jeden, wybrany program.
Po wybraniu klawiszem ENT pierwszej lub drugiej opcji, pokaże się lista programów, na której aktywne programy oznaczone są kropką. Po liście można
się przesuwać w górę i w dół, a przyciskiem ENT włączać lub wyłączać
wybrany program. Po ustaleniu programów aktywnych, przyciskiem RET
można wyjść z tej opcji. Od tej pory wybrane programy będą wyświetlane
w sposób wybrany na początku (Kolejno lub Losowo).
Przy wybraniu trzeciej opcji Jeden prg. – z listy aktywnych programów
należy wybrać przyciskiem ENT jeden stały program. Wtedy tylko on
będzie wyświetlany przez sterownik. Zmiana jednego programu na inny jest
oczywiście możliwa w wyżej opisany sposób lub przez przycisk podłączony
do wejścia PRG.

OPOZN. WLA.
Opcja ta pozwala na opóźnione włączanie sterownika po włączeniu
zasilania lub po jego zaniku. Jest to czasami potrzebne aby czujniki ruchu
mogły przejść przez fazę inicjalizacji, bez powodowania chaosu w działaniu
sterownika. 0 – oznacza brak opóźnienia, od 1 do 5 – czas opóźnienia w
minutach.

DEMO
Opcja ta uruchamia program demo na sterowniku. Będą cyklicznie kolejno
odtwarzane wszystkie programy animacji. Opcja przydatna jest do prezentacji możliwości sterownika lub w celach reklamowych.
Przerwać wyświetlanie dema można przez przytrzymanie klawisza
ESC w czasie przejścia do kolejnej animacji.
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RESET
Opcja ta zmienia ustawienia sterownika do ustawień fabrycznych. Wszystkie dotychczas wprowadzone zmiany, nowe programy animacji i ustawienia — zostaną usunięte i zastąpione ustawieniami fabrycznymi.
Prosimy rozważnie używać tej opcji!
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Budowa programów
W sterowniku STX-2195 możliwe jest utworzenie własnych programów animacji, a także modyfikacja już istniejących programów.
Każdy program ma dwa segmenty – kierunki: do góry (wchodzenie) i do dołu (schodzenie). Każdy
segment (kierunek) składa się z trzech cząstkowych animacji: zapalania światła, podtrzymywania
świecenia i gaszenia światła. Dla każdego kierunku te cząstkowe animacje są najczęściej różne,
choć mogą być dla obu kierunków takie same, np. wolne rozjaśnianie stopni.
Aby ułatwić ich rozróżnienie, każda podstawowa animacja oznaczona jest dwoma małymi ikonami:
1. Znacznik pokazujący kierunek animacji:
— kierunek do góry, wchodzenie do góry,
— kierunek do dołu, schodzenie na dół,
— animacja uniwersalna, dla obu kierunków taka sama.
2. Znacznik pokazujący typ zmian:
— rozjaśnianie, włączanie oświetlenia schodów, element początkowy programu,
— oświetlenie stabilne, część środkowa programu.
— ściemnianie, wyłączanie oświetlenia schodów, element końcowy programu,
Czyli znaczniki
oznaczają zapalanie schodów do góry, a znaczniki
schodów w kierunku do dołu.

oznaczają wyłączanie

Struktura programów i ich animacji cząstkowych (ustawienie fabryczne)

Przykład — Program Stopnie
Segment wyświetlany przy wchodzeniu.
Widoczne są trzy animacje: zapalanie stopni do góry, świecenie całych
schodów i gaszenie stopni do góry.
Segment wyświetlany przy schodzeniu.
Widoczne są trzy animacje: zapalanie stopni w dół, świecenie całych
schodów i gaszenie stopni w dół.
Można wymienić każdą z tych animacji na inną i uzyskać odpowiednio zmieniony efekt. Dalej
opisano cały proces zmiany programów. Prosimy naukę zacząć od programów własnych, a dopiero
potem, po uzyskaniu wprawy, zmieniać programy fabryczne.
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Lista animacji cząstkowych
Poniżej jest lista wszystkich animacji, które można wykorzystać do budowy własnych programów
lub zmiany programów istniejących.

— brak animacji, pominięcie tego elementu, zostanie wykonana następna animacja.
— powolne rozjaśnianie wszystkich stopni jednocześnie, oba kierunki
— równe, ciągłe, maksymalne światło,
— powolne ściemnianie wszystkich stopni jednocześnie, oba kierunki,
— zapalanie kolejnych stopni w kierunku do góry,
— gaszenie kolejnych stopni w kierunku do góry,
— zapalanie kolejnych stopni w kierunku do dołu
— gaszenie kolejnych stopni w kierunku do dołu,
— spadanie stopni, kierunek do góry, zapalanie schodów,
— spadanie stopni, kierunek do góry, gaszenie stopni,
— spadanie stopni, kierunek do dołu, zapalanie stopni,
— spadanie stopni, kierunek do dołu, gaszenie stopni,
— sunące rozjaśnianie stopni, kierunek do góry,
— sunące wygaszanie stopni, kierunek do góry,
— sunące rozjaśnianie stopni, kierunek do dołu,
— sunące wygaszanie stopni, kierunek do dołu,
— przesuwający się do góry pas łagodnego światła,
— przesuwający się do dołu pas łagodnego światła,
— wpływające do góry fale światła, zapalanie,
— płynące do góry fale światła, światło ciągłe, zmienne,
— wpływające do góry fale światła, gaszenie,
— spływające z góry fale światła, zapalanie,
— płynące do dołu fale światła, światło ciągłe, zmienne,
— spływające z góry fale światła, gaszenie,
— imitacja paska wiadomości na budynku, kierunek do góry, zapalanie,
— imitacja paska wiadomości na budynku, kierunek do góry, światło cigłe,
— imitacja paska wiadomości na budynku, kierunek do góry, gaszenie,
— imitacja paska wiadomości na budynku, kierunek do dołu, zapalanie,
— imitacja paska wiadomości na budynku, kierunek do dołu, światło cigłe,
— imitacja paska wiadomości na budynku, kierunek do dołu, gaszenie,
— delikatne migotanie włączonych stopni, światło ciągłe, zmienne,
— losowo zapalające się stopnie, oba kierunki, zapalanie
— losowo gasnące się stopnie, oba kierunki, gaszenie,
— agresywnie migające stopnie, imitacja błysków lasera lub zwarcia, św. ciągłe,
— szybkie zapalanie stopni, kierunek do góry,
— szybkie gaszenie stopni, kierunek do góry,
— szybkie zapalanie stopni, kierunek do dołu,
— szybkie gaszenie stopni, kierunek do dołu,
— szybkie zapalanie stopni od środka, oba kierunki,
— szybkie gaszenie stopni do środka, oba kierunki,
— szybkie zapalanie stopni do środka, oba kierunki,
— szybkie gaszenie stopni do środka, oba kierunki,
— fale światła od środka do końców stopni, światło stałe,
— pulsowanie całych schodów w rytmie serca, światło stałe,
— natychmiastowe włączenie całych schodów, oba kierunki,
— natychmiastowe wyłączenie całych schodów, oba kierunki,
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Zmiana czasu trwania programów (zmiana tempa)
Aby zmienić czas programu należy w menu START wybrać pozycję
ZMIANA PROG.

Najpierw pojawi się pytanie czy zmienić Program, czy Tylko czas.
Pierwsza opcja pozwala zmienić animacje w konkretnym programie. Aby
zmienić tempo programu wybieramy tu opcję Tylko czas.

Pokaże się następne menu PROGRAMY z listą programów do ewentualnej zmiany. Zmienimy tu czas trwania środkowej części programu
Rozjasn., co wydłuży cały program. Proszę więc ustawić podświetlenie
na pozycji Rozjasn. i nacisnąć ENT.
W kolejnym kroku należy wybrać kierunek animacji dla wchodzenia Do
gory lub Do dolu. Wybieramy Do gory i naciskamy ENT.

Teraz zobaczymy listę animacji (zawsze trzy) dla tego segmentu
(kierunku). Tu widać trzy zdefiniowane animacje pierwszego programu:
rozjaśnianie, stałe światło na schodach i ściemnianie. Wybierzemy Cale
sch. – światło stałe między zapalaniem a gaszeniem schodów — ustawiamy
podświetlenie i naciskamy ENT.
Teraz można zmienić czas trwania tej jednej animacji: wydłużyć go lub
skrócić. Optymalne tempo to 10 – najczęściej oznacza około 10 sekund,
choć dla niektórych animacji liczbie 10 odpowiada inny, np. krótszy czas lub
ilość powtórzeń jakiejś sekwencji (np. uderzeń serca). Wcześniej ustawiona
wartość jest zaznaczona kropką. Przesuwając podświetlenie wybieramy
odpowiedni czas, a naciskając ENT zobaczymy program ze zmienionym
czasem dla wybranej animacji.
Teraz musimy potwierdzić zmianę czasu. Po wybraniu Bez zmian
– powrócimy do listy czasów tej animacji i będziemy mogli wybrać inne
tempo. Wybierając Zamiana – akceptujemy wybór i czas animacji zostanie
trwale zmodyfikowany.

Po akceptacji odpowiedniej liczby przyciskiem ENT, proces zmiany czasu jednej animacji kończy
się. Zostajemy cofnięci do menu ANIMACJE i można zmienić tempo kolejnej animacji w tym samym
segmencie (kierunku) wybranego na początku programu.
Jeśli na tym chcemy zakończyć zmiany, można nacisnąć przycisk RET lub ESC, aby powrócić do
menu START. Wszystkie wprowadzone zmiany są zapisywane do pamięci sterownika i nie ulegną
zatarciu, nawet po zaniku zasilania.
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Zmiana programów
Aby zmienić program należy w menu START wybrać pozycję ZMIANA
PROG.

Najpierw pojawi się pytanie czy zmienić Program, czy Tylko czas.
Tą drugą opcję należy wybierać, gdy chcemy zmienić tylko czas trwania
którejś animacji składającej się na program, czyli w ten sposób np. skrócić
lub wydłużyć program.
Załóżmy, że wybieramy zmianę programu. Pokaże się następne menu
PROGRAMY z listą programów do ewentualnej zmiany. Na początek zmienimy któryś z własnych programów użytkownika. Proszę więc przesunąć
podświetlenie do pozycji Wlasny 1 i nacisnąć ENT.

W kolejnym kroku należy wybrać kierunek animacji dla wchodzenia Do
gory lub Do dolu. Załóżmy, że wybierzemy Do gory i naciśniemy ENT.

Teraz zobaczymy listę animacji (zawsze trzy) dla tego segmentu
(kierunku). Tu widać fabrycznie zdefiniowane animacje dla własnych
programów: rozjaśnianie, stałe światło na schodach i ściemnianie. Musimy wybrać jedną z animacji do zmiany i nacisnąć ENT. Niech to będzie
pierwsza animacja – rozjaśnianie.
Wyświetli się menu LISTA ANIM. z długą listą wszystkich dostępnych
animacji. Teraz poruszając się w dół i w górę wybieramy odpowiednią
animację.

Do ćwiczenia wybierzemy animację Stopnie (do góry) + (włączanie) tak, jak na rysunku obok. Teraz znowu naciskamy ENT aby zatwierdzić
wybór.

Sterownik zaprezentuje na schodach (lub na podłączonym testerze)
program z wybraną nową animacją. Na ekranie wyświetli się w tym czasie
informacja o animacji, gdzie: Schody – oznacza ustawioną ilość schodów; Tempo – to ustawiona dla tej animacji szybkość (10 – jest wartości
standardową, ok. 10 sekund); Stopien – to aktualnie wyświetlany stopień.
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Po zakończeniu prezentacji pojawi się ekran potwierdzenia zmian.
Po wybraniu Bez zmian – powrócimy do listy animacji i będziemy mogli
wybrać inną. Wybierając Zamiana – akceptujemy wybór, a stara animacja
zostanie zastąpiona nowowybraną.
Ostatnim parametrem jest tempo dla wybranej animacji. W tym miejscu można zmienić czas odtwarzania tej jednej animacji: wydłużyć go lub
skrócić. Optymalne tempo to 10 – najczęściej oznacza około 10 sekund,
choć dla niektórych animacji liczbie 10 odpowiada inny, np. krótszy czas.
Wcześniej ustawiona wartość jest zaznaczona kropką. Presuwając podświetlenie wybieramy odpowiedni czas, a naciskając ENT zobaczymy
program ze zmienionym czasem dla wybranej animacji.
Teraz musimy potwierdzić zmianę czasu. Po wybraniu Bez zmian –
powrócimy do listy czasów animacji i będziemy mogli wybrać inne tempo.
Wybierając Zamiana – akceptujemy wybór i czas animacji zostanie trwale
zmodyfikowany.

Po akceptacji odpowiedniej liczby przyciskiem ENT, proces zmiany jednej animacji kończy się.
Zostajemy cofnięci do menu ANIMACJE i można zmienić kolejną animację w tym samym segmencie
(kierunku) wybranego na początku programu.
Jeśli na tym chcemy zakończyć zmiany, można nacisnąć przycisk RET lub ESC, aby powrócić do
menu START. Wszystkie wprowadzone zmiany są zapisywane do pamięci sterownika i nie ulegną
zatarciu, nawet po zaniku zasilania.
Po zakończeniu programowania można zmieniony program uruchomić i obejrzeć w menu START/
TESTOWANIE/TEST PROGR./Wlasny 1.
Uwaga: Sterownik nie kontroluje i nie koryguje błędnych i nielogicznych modyfikacji programów.
Dlatego trzeba być przygotowanym na zaskakujące efekty programowania. Np. jeśli jako pierwsza
w segmencie zostanie ustawiona animacja STOPNIE
wyłączająca oświetlenie, to na początku
zobaczymy pojedynczo gasnące stopnie, bo wcześniej nie były włączone. Takich niespodzianek może
być więcej, dlatego należy rozważnie zmieniać animacje i pilnować, aby odpowiednie typy animacji
(kieunek i zmiana jasności) znalazły się w odpowiednich miejscach segmentu.
Aby program Wlasny 1 by wyświetlany podczas pracy sterownika, należy go uaktywnić w menu:
START/AKTYWNE PR./Kolejno (lub Losowo), a potem ewentualnie wybrać w opcji Jeden prg.,
gdy ma by wyświetlany tylko ten jeden program.
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Aplikacja na Androida
Sterownik można kontrolować za pomocą specjalnie dedykowanej do tego modelu aplikacji na system Android. Uwaga!
System iOS Apple nie jest obsługiwany! Zalecamy w tym przypadku kupno natańszego telefonu z Androidem i zainstalowanie
aplikacji.
Najpierw trzeba sparować sterownik z telefonem. Gotowość
do sparowania sygnalizowana jest miganiem czerwonej lampki
wewnątrz sterownika (widoczna poprzez obudowę). W opcji
Bluetooth należy odszukać sterownik jako “STX-2195” i sparować
podając hasło “1234”.
Teraz można pobrać aplikację ze strony sklepu z linku
znajdującego się w opisie sterownika lub zeskanować poniższy
kod QR.

Po uruchomieniu aplikacji prosimy nacisnąć przycisk “NOT
CONNECTED”. Z listy wybieramy pozycję zakończoną nazwą
sterownika “STX-2195”. Sukces sygnalizuje napis “CONNECTED”
i ciągłe świecenie czerwonej lampki wewnątrz sterownika.
Poprzez naciskanie odpowiednich klawiszy w aplikacji można
sterować funkcjami kontrolera, testować jego działanie, przełączać
rodzaj pracy i uruchmiać konkretne animacje.
Uwaga! Zmiana ustawień sterownika jest możliwa tylko za
pomocą przycisków na obudowie.
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