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RF101R-F-vevõ dug.aljzat

RF101T –jeladó(távirányító)
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irányító Dug.aljzat/vevõ

Indicator

1. Feszültség: 230V~, 50Hz,
2. Teljesítmény: 1150W max. 
3. Mûködési frekvencia: 433.92 MHz ±200KHz
4. Távolság: max. 25 meter nyílt terepen

1. Elem típusa: CR2032 3VDC (tartozék) 
2. Mûködési frekvencia: 433.92 MHz ±200KHz
3. Távolság: max. 25 meter nyílt terepen

1. Biztonsági okoból,mindig kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a készülékeket a vevõ egységhez!
2. Cask beltéri használatra!
3. Soha ne lépje túl, a vevõ egyégen megadott technikai paramétereket.
4. Feszültségmentes állapot, csak kihúzott állapotban.
5. Ne csatlakoztassa a vevõ egységeket egymásba!
6. Biztonsági okokból,ne csatlakoztassank háztartási gépeket, a vevõ egységhez, mint pl:vasaló,hûtõ-fûtõ berendezések, elektromos vágó berendezés stb.
7. A vevõt csatlakoztassa a lehetõ legközelebb a rá csatlakoztatott készülékhez.

Funkciók:

Mûködés

1. A távirányítós dug.aljzat szett, Rádió hullámok segítségével, akár 25m távolságig ki és bekapcsolja, a dug.aljzathoz csatlakoztatott készülékeket.
2. Ideális világítási célokra és egyéb energia megtakarításra,vagy a háztartás automatizálására.
3. A vevõ visszajelzõ fénnyel van ellátva. 

1. Nem igényel beállítást. A jeladó 1,2,3 csatornája, össze van hangolva az 1,2,3-as számú vevõvel.
2. Csatlakoztassa a vevõt, a hálozati aljzatba.
3. A vevõhöz csatlakoztatni kívánt készülék, mindig legyen kikapcsolt állapotban,mielõtt csatlakoztatja azt.
4. Távolítsa el a jeladó elemtartójánál lévõ mûanyag szalagot. 
5. Nyomja meg a “       ”, “       ” gombokat, amivel ki és bekapcsolhatja a vevõt.
6. A vevõn látható visszajelzõ fény villogni kezd,minden kapcsolásnál.
7. Ha a távirányítón található visszajelzõ fény, kapcsoláskor halványul, vagy villog,akkor elemet kell cserélni a távirányítóban.
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Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások) 
A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előí rásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.  
Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.  
 Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő 
rendszerekbe. 

Az elemeket és az újratölthető akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Minden fogyasztó jogilag köteles az összes használt elemet és akkumulátort, 
függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e ártalmas anyagokat vagy sem, a kijelölt gyűjtőhelyre visszaküldeni, hogy környezetbarát módon ártalmatlanítsák őket. Az elemeket csak akkor szabad 
hulladékként kezelni, ha azok lemerültek! 


