MXA117 6 CHANNEL UHF REMOTE CONTROL
MXA117 ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅÂ‡Ò¹ UHF 6 ª‡Í§
It is a UHF remote control circuit compatible with electric appliances, composed
of six channels for turning on and off, for instances, light, electric fan etc.
TECHNICAL DATA
- Power supply : 12VDC.
- At standby stage the circuit consumes about 15mA and at working stage about
250mA.
- UHF wave is the medium of control.
- For outdoor use, and with an antenna, the control capability ranges up to 30m.
- Six channels are provided for controlling six electric appliances. The highest
power consumption for each channel is 1A.
- Six optional modes of control can be set ; Mode on, Mode off, Mode push-on
push-off, Mode alternatively work, Mode push-on release-off and Mode off all.
- Can be used with the remote control MAXXTRONIC MXA108.
- PCB dimensions of control unit : 3.87 in x 4.38 in.
CONNECTING POINTS FOR APPLICATION
- Point +12V is for connecting to a 12-VDC power supply.
- Point COM, NO, NC are for connecting to electric appliances..
- Switches SW1-SW6 are provided for programming the relay performances.
- Jumper JP1 is used for setting the operation and delete the program.
- Jumper JP2 is used for setting the circuit to the operate mode.
- Point T of the RF receiver module is provided for connecting to a 60-cm-long
antenna.
PROGRAMMING THE RELAYS
1.Jumping JP1 and press a button at your choice on the relay set.
2.Keep pressing switch at you want, such as; keep pressing switch SW1 if you
would like to program relay 1. In the same fashion, keep pressing switch SW2 if
you choose relay 2 etc.
3.Release the button.
4.Press the same button again the relay will blink in sequence of the program:
4.1 Blink once - the relay suspends its performances.
4.2 Blink twice - the relay stops working.

4.3 Blink three times - the relay starts working and it will stop if the button is
pressed again.
4.4 Blink four times - the two relays alternatively work.
4.5 Blink five times - the relay starts working and it will stop if the button is
released.
4.6 Blink six times - all the relay will stop working.
5.Release the switch on the remote control set. Now the circuit is ready for working.
6.Repeat steps 1-5 if you would like to program other buttons.
Remarks:
1) Programming can be set at all four buttons provided.
2) The fifth program is impossible if all four buttons were programmed LED1 and
LED2 will blink at all the time if the switch on the remote control set is pressed for a
certain time.
DELETION OF THE RELAY PROGRAM
1.Jumping JP1 and delete the program already set of relay, just keep pressing switch
of the relay and next on SW6. Do the same fashion if you would like to delete the
program of relay. If LED is lighted on, the program will be delete completely.
2.For the program of the relay 6, keep pressing switch SW6 and press SW5, the
program will be deleted completely. The LED6 is light, then release all the switch.
Remark:
- To resume the circuit functions, you have to reprogram the relay.
- Before using, put the battery 12V (23A type) to the remote control by remove the
both nuts on the back of the remote control.
- If the user want to delete all program, remove the power supply from the circuit.
Press and hold SW1, connect the power supply. LED1 will be blinking.
USING
1.Jumping JP2 and remove JP1.
2.Supply the power supply 12VDC to the circuit.
3.Press the switch SW1-SW6 at you want or Press the button at the remote control.

Ç§¨Ã¹Õé à»ç¹Ç§¨Ã¤Çº¤ØÁÍØ»¡Ã³ìä¿¿éÒµèÒ§æ â´Â¡ÒÃãªéÃÕâÁ·ÂèÒ¹ UHF à»ç¹µÑÇ¤Çº¤ØÁ
ÍØ»¡Ã³ìä¿¿éÒä´é 6 ªèÍ§ «Öè§·ÓãËéÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªé§Ò¹ä´éËÅÒ¡ËÅÒÂ àªè¹ à»Ô´-»Ô´ä¿,
à»Ô´-»Ô´¾Ñ´ÅÁ à»ç¹µé¹
¤Ø³ÊÁºÑµÔ
- ãªˆä¿àÅÕéÂ§Ç§¨Ã 12 âÇÅ·ì´Õ«Õ
- ¢³ÐÊáµ¹´ìºÒÂ ¡Ô¹¡ÃÐáÊ 15 ÁÔÅÅÔáÍÁ»ì ¢³Ð·Ó§Ò¹ ¡Ô¹¡ÃÐáÊ 250 ÁÔÅÅÔáÍÁ»ì
- ãªé¤Å×è¹ÂèÒ¹ UHF à»ç¹µÑÇ¡ÅÒ§ã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
- ÊÒÁÒÃ¶¤Çº¤ØÁä´éä¡ÅÊØ´ 30 àÁµÃ (ã¹·ÕèâÅè§)
- ÊÒÁÒÃ¶¤Çº¤ØÁÍØ»¡Ã³ìä¿¿éÒä´é 6 ªèÍ§ และต่อโหลดได้สูงสุด 1 แอมป์ ต่อช่อง
- ÊÒÁÒÃ¶µÑé§ÃÙ»áºº¡ÒÃ·Ó§Ò¹ä´é¶Ö§ 6 โหมด ä´éá¡è âËÁ´·Ó§Ò¹เฉพาะช่อง, âËÁ´
ËÂØ´·Ó§Ò¹เฉพาะช่อง,âËÁ´¡´µÔ´¡´´Ñº,âËÁ´ÊÅÑº¡ÒÃ·Ó§Ò¹,âËÁ´¡´µÔ´»ÅèÍÂ´Ñº
และโหมดหยุดการทำงานทุกช่อง
- ÊÒÁÒÃ¶ãªé¡ÑºÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅäÃéÊÒÂ¢Í§ MAXXTRONIC MXA108 ä´é
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì 3.87 x 4.38 ¹ÔéÇ (ÊèÇ¹¤Çº¤ØÁ)
¨Ø´µèÍãªé§Ò¹
- ¨Ø´ +12V à»ç¹¨Ø´µ‡Íä¿µÃ§ à¾×èÍ¹Óä»àÅÕéÂ§Ç§¨Ã·Ñé§ËÁ´
- ¨Ø´ COM, NO, NC à»ç¹¨Ø´µèÍÍØ»¡Ã³ìä¿¿éÒ
- ÊÇÔµ«ì SW1-SW6 ÁÕäÇéÊÓËÃÑºâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ÃÕàÅÂì
- จั๊มเปอร์ JP1 ใช้ในการโปรแกรมการทำงานของแต่ละช่องและใช้ในการลบ การ
ทำงานของแต่ละช่องด้วย
- จั๊มเปอร์ JP2 ใช้ในการกำหนดวงจรให้ทำงานในโหมดทำงานปกติ
- ¨Ø´ T ·Õè RF RECEIVER MODULE ÁÕäÇéÊÓËÃÑºµèÍÊÒÂÍÒ¡ÒÈÂÒÇ 60 «.Á.
¡ÒÃâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ÃÕàÅÂì
1.ทำการจั๊ม JP1 จากนั้น¡´»ØèÁ·ÕèµÑÇÃÕâÁ· â´ÂàÅ×Í¡»ØèÁµÒÁ·ÕèµéÍ§¡ÒÃ
2.¡´ÊÇÔµ«ìตัวใดตัวหนึ่งค้างเอาไว้ ตามช่องที่ต้องการ เช่น ต้องการควบคุมรีเลย์ตัวที่ 1 ก็
ทำการกดสวิตซ์ SW1 ค้างเอาไว้ แต่ถ้าต้องการควบคุมรีเลย์ตัวที่ 2 ก็ทำการกดสวิตซ์
SW2 ค้างเอาไว้ เป็นต้น
3.»ÅèÍÂ»ØèÁ·ÕèµÑÇÃÕâÁ·
4.¡´»ØèÁà´ÔÁ·ÕèµÑÇÃÕâÁ· áÅéÇ»ÅèÍÂ ÃÕàÅÂì¨Ð¡ÃÐ¾ÃÔºµÒÁÅÓ´Ñº¢Í§â»Ãá¡ÃÁ
4.1 ¡ÃÐ¾ÃÔº 1 ¤ÃÑé§ ÃÕàÅÂì¨Ð·Ó§Ò¹¤éÒ§ àÁ×èÍ¡´»ØèÁ
4.2 ¡ÃÐ¾ÃÔº 2 ¤ÃÑé§ ÃÕàÅÂì¨ÐËÂØ´·Ó§Ò¹ àÁ×èÍ¡´»ØèÁ

4.3 ¡ÃÐ¾ÃÔº 3 ¤ÃÑé§ ÃÕàÅÂì¨Ð·Ó§Ò¹ àÁ×èÍ¡´»ØèÁ áÅÐ¨ÐËÂØ´·Ó§Ò¹ àÁ×èÍ¡´»ØèÁÍÕ¡¤ÃÑé§
4.4 ¡ÃÐ¾ÃÔº 4 ¤ÃÑé§ ÃÕàÅÂìÊÍ§µÑÇ¨ÐÊÅÑº¡ÒÃ·Ó§Ò¹ àÁ×èÍ¡´»ØèÁ ได้แก่ รีเลย์ตัวที่ 1 กับรีเลย์
ตัวที่ 2, รีเลย์ตัวที่ 3 กับรีเลย์ตัวที่ 4 และรีเลย์ตัวที่ 5 กับรีเลย์ตัวที่ 6
4.5 ¡ÃÐ¾ÃÔº 5 ¤ÃÑé§ ÃÕàÅÂì¨Ð·Ó§Ò¹ àÁ×èÍ¡´»ØèÁ áÅÐËÂØ´·Ó§Ò¹ àÁ×èÍ»ÅèÍÂ»ØèÁ
4.6 กระพริบ 6 ครั้ง รีเลย์ทั้งหมดจะหยุดทำงาน
5.·ÓµÒÁ¢éÍ 4 ¨¹ä´é¡ÒÃ·Ó§Ò¹·ÕèµéÍ§¡ÒÃàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ ãËé·Ó¡ÒÃ»ÅèÍÂÊÇÔµ«ì·ÕèµÑÇÃÑº ว§¨Ã
¡ç¨Ð¾ÃéÍÁãªé§Ò¹
6.ã¹¡Ã³Õ·ÕèµéÍ§¡ÒÃµÑé§â»Ãá¡ÃÁ»ØèÁÍ×è¹æ ãËé·ÓµÑé§áµè¢éÍ 1 ¶Ö§¢éÍ 5
ËÁÒÂàËµØ:
- áµèÅÐªèÍ§ÊÒÁÒÃ¶µÑé§â»Ãá¡ÃÁ·Õè»ØèÁÃÕâÁ·ä´éสูงสุดทั้งหมด 4 »ØèÁ ËÃ×Í 4 ¤ÃÑé§ (»ØèÁã´
¡çä´é)
- ã¹¡Ã³Õ·Õèâ»Ãá¡ÃÁ·Õè»ØèÁÃÕâÁ·¨¹¤Ãº 4 »ØèÁ ËÃ×Í 4 ¤ÃÑé§ àÁ×èÍ·Ó¡ÒÃâ»Ãá¡ÃÁ¤ÃÑé§·Õè 5
Ç§¨Ã¨ÐäÁèÊÒÁÒÃ¶â»Ãá¡ÃÁä´éÍÕ¡ â´Â LED ในช่องนั้น¨Ð¡ÃÐ¾ÃÔºµÅÍ´àÇÅÒ àÁ×èÍ¡´
ÊÇÔµ«ì·ÕèµÑÇÃÑº¤éÒ§ ถ้าต้องการโปรแกรมใหม่ จะต้องทำการลบโปรแกรมเดิมออกก่อน
¡ÒÃÅºâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ÃÕàÅÂì
1. ทำการจั๊ม JP1 จากน้ันกดสวิตซ์ช่องที่ต้องการจะลบค้างเอาไว้ แล้วตามด้วยสวิตซ์ SW6
ตัว LED ณ ช่องที่เราลบ จะติดค้าง แสดงว่า ลบเรียบร้อยแล้ว จึงปล่อยสวิตซ์ ทั้งหมด
2.สำหรับช่องที่ 6 ให้กดสวิตซ์ SW6 ก่อน แล้วตามด้วยสวิตซ์ SW5 ตัว LED ณ ช่องที่ 6
จะติดค้าง แสดงว่า ลบเรียบร้อยแล้ว จึงปล่อยสวิตซ์ทั้งหมด
ËÁÒÂàËµØ:
- àÁ×èÍÅºâ»Ãá¡ÃÁáÅéÇ ¨ÐµéÍ§·Ó¡ÒÃâ»Ãá¡ÃÁãËÁè Ç§¨Ã¨Ö§¨Ðãªé§Ò¹ä´é
- ¡èÍ¹ãªé§Ò¹ ¨ÐµéÍ§ãÊè¶èÒ¹·ÕèµÑÇÃÕâÁ·¡èÍ¹ (ãªé¶èÒ¹ÃØè¹ 23A ¢¹Ò´ 12 âÇÅ·ì äÁèÁÕãËéÀÒÂ
ã¹ªØ´)
- ในกรณีที่ต้องการลบทุกช่อง ให้ปลดแหล่งจ่ายไฟออก จากนั้นกดสวิตซ์ SW1 ค้าง เอาไว้
แล้วทำการจ่ายไฟ LED1 จะกระพริบ แสดงว่า ลบเรียบร้อยแล้ว
การนำไปใช้งาน
1.ทำการจั๊ม JP2 และถอด JP1 ออก
2.ทำการจ่ายไฟ ขนาด 12 โวลท์ดีซี เข้าวงจร
3.กดสวิตซ์ SW1-SW6 ตามช่องที่ต้องให้ทำงานหรือกดปุ่มที่ตัวรีโมทตามช่องที่เราตั้ง
โปรแกรมเอาไว้
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