TECHNO ROUND
3 GOMBOS TANULÓ TÁVIRÁNYÍTÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1/2

A távkapcsoló képes megtanulni egyéb, akár más gyártók
434MHz-en működő, HT processzoros távkapcsolóinak
(egyes Proteco, Honor, Techno, Came, Telcoma) fix kódját, ezáltal
megkönnyíti a vezérlőegységhez történő illesztést.
Ideális már meglévő rendszerhez való plusz adó hozzárendelésére
vagy elveszett távkapcsolók pótlására. Ennek feltétele legalább egy
használatban lévő adó megléte.
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A távkapcsoló működése:
Felépítése: A, B, C + 1 rejtett gomb.
Minden távkapcsoló egyedi alapkóddal rendelkezik. A készülék
alapbeállítása szerint ez a kód minden gombnál azonos.
Új kód generálása minden gombra:
Nyomja meg a rejtett gombot a mellékelt eszközzel és tartsa
folyamatosan nyomva, majd a led a harmadik (hosszabb!) villanása
után engedje el.

Távirányító tanítása:
Nyomja meg a rejtett gombot egy pillanatra, a led folyamatosan
villogni kezd. Ezután nyomja meg a távirányítón használni kívánt
gombot. Ekkor a led folyamatosan világít. Tartsa a készülék jobb
felső sarkában található barázdált részhez a mintául szolgáló
távirányítót, és nyomja meg a tanítani kívánt gombot. A sikeres
tanulási folyamatot követően a led villan egyet majd elalszik. A
művelet sikertelenségét három villanás jelzi, ilyenkor új kód
generálódik az adott gombra.
Elemcsere:
Távolítsa el a hátlap csavarját, majd pattintsa szét a tokot.
Az új 12V 23A jelzésű elemet polaritás helyesen kell behelyezni,
ellenkező esetben a készülék működésképtelen lesz.
Helyezze vissza a hátlapot, majd csavarja be a csavart.
Műszaki jellemzők:
Áramfelvétel működés közben: max. 8 mA
Áramfelvétel kikapcsolt állapotban: 0 mA
Adóteljesítmény: 60 ηW
Rádióadó frekvenciája: 433,92 MHz @ 0,2%
Elem: 12 V alkáli elem (GP 23A)
Figyelmeztetések:
- A készülék működését a bejutó víz ronthatja, állagát károsíthatja, ezért óvja a nedvességtől!
- A készülék javítását, programozását bízza szakemberre.
- A lemerült elemet ne dobja a háztartási szemétbe, ne dobja tűzbe!
A feleslegessé vagy használhatatlanná vált készülékeket a gyártó telephelyén
térítésmentesen visszaveszi és gondoskodik a hulladék megfelelő kezeléséről.
Megfelel az EN 300 220-1 és az EN 300 220-3 harmonizált szabványoknak.
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