HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
kültéri mini távirányítós készlethethez

4521H

Technikai adatok:

Általános információk
• A vevőegységen kézi ki/be -kapcsológomb (6) található.
• Egy vevőegységhez max. 5 távirányító rendelhető.
• A távirányító 3 csatornát működtet, és alkalmas ezek csoportos ki/be -kapcsolására.
• Minden csatornához max 10 vevőegység rendelhető

Névleges teljesítmény (vevőegység) Max. 3680 Watt, 230V
Távirányító elem típusa:
CR2032 DC3V
Frekvencia
433,92 MHz
maximális hatótáv:
30 méter (nyílt terepen)
Védelmi osztály
IP44
A készlet tartalmaz 1 db távirányítót és 2 db vevőegységet.

Leírás:

Megfelelőségi nyilatkozat:
A gyártó ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53 / EU irányelv
alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásoknak.
A termék megfelelőségi nyilatkozata a www.gao.hu oldalon található.
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Újrahasznosítás
A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak
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.

szám

funkció
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LED-visszajelző

2

csoportos
Egyszerre ki/be –kapcsolja a távirányítóhoz rendelt
ki/be- kapcsolás aljzatokat.

3,4,5
6

ki/bekapcsolók
kézi ki/bekapcsoló

működés
A LED világít amikor megnyomja valamelyik gombot.

A hozzárendelt aljzatok ki/be- kapcsolása

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!

Importőr/Forgalmazó/Importeur:

Az aljzat ki/be- kapcsolásához tartsa kb. 3mp-ig
nyomva.

Működtetés
1. Csatlakoztatás
a) Csatlakoztassa a vevőegységet egy megfelő hálózati dugaszolóaljzatba.

A visszajelző LED gyorsan villog
Nyomja meg valamelyik gombot 1-2-3 (a rajzon 3-4-5-el jelölve)
a vevőegység ehhez a gombhoz lesz rendelve.
Ismételje ezt meg a többi vevőegységgel is.
b) Miután az összes vevőegységet sikeresen csatlakoztatta a LED nem villog tovább.
c) Ezek után a távirányító megfelelő gombjával tudja ki/be –kapcsolni a
vevőegységeket.
d) Új vevő hozzáadása: nyomja meg a vevőn lévő gombot (6) kb. 3 mp-ig, a LED
gyorsan villog, 15mp-en belül nyomja meg a távirányító valamelyik gombját a
párosításhoz.
Ha a LED nem villog tovább a csatlakoztatási mód megszűnik.
e) Az összes vevőegység egyidőben történő ki/be –kapcsolásához használja az
“ALL OFF/ON (2) gombokat.
2. Gyári beállítás visszaállítása/ párosítás törlése

3 másodpercig nyomja meg a vevő kézi bekapcsoló gombját, amíg a LED villogni nem
kezd. Röviden nyomja meg újra ezt a gombot.
A LED egy pillanatra abbahagyja a villogást, majd újra villog.
A visszaállítás sikeres volt.
Megjegyzés:
Annak elkerülése érdekében, hogy több vevő ugyanazon be / ki gombra reagáljon az
első használatakor, NE csatlakoztasson egyszerre több vevőt. Használja az adó "ALL
ON / OFF" gombját több vevő vezérléséhez, ha szükséges.
Figyelmeztetés!
1. Biztonsági okoból,mindig kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a készülékeket a

vevőegységhez!
2. Soha ne lépje túl, a vevőegyégen megadott technikai paramétereket..
3. Csak kihúzott állapotban tekinthető feszültségmentesnek.
4. Ne csatlakoztassa a vevőegységeket egymásba
5. Tartós kültéri használatra alkalmas!
6. Biztonsági okokból,ne csatlakoztasson háztartási gépeket, a vevőegységhez,

mint pl: vasaló,hűtő-fűtő berendezések, elektromos vágó berendezés stb.
7. A távirányító gyenge eleme befolyásolja a hatótávolságot!
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