Falmec rádiós távvezérlő 2012
Működése: 433.92MHZ –en.
Műszaki adatok:
Energiaforrás: 3V lithium elem (CR2032 típus)
Fogyasztás: 6mA
Beépített antenna
Oszcillálás típus: SAW
Üzemi hőmérséklet: -10°C to + 55°C

Bármelyik gomb lenyomása esetén a led kigyullad és jelzi a kód továbbítását.
Ha a led nem gyullad ki, lehetséges,hogy elemet kell cserélni.
Elemcsere: Nyissa ki a hátsó fedelet és helyezzen be új elemet a pólusok figyelembevételével.
FIGYELEM: Nem megfelelő elem behelyezése esetén az elem szétrobbanhat !
Az elemek hulladékként való kidobása során tartsa be a hatályos rendelkezéseket.
A gyártó Falmec S.p.A. - Via dell’Artigianato, 42 - 31029 Vittorio Veneto (TV) ITALY
nyilatkozik, hogy ez a rádiófrekevenciás távvezérlő megfelel a termékre vonatkozó minden műszaki
előírásnak és összhangban van az 1999/5/CE direktívával.
Minden szükséges rádiófrekevencia - teszt el lett végezve, úgymint:
ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 (2007-06) EN 60950-1 (2001)
ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002) EN 50371 (2004-06)
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FALMEC RÁDIÓS TÁVVEZÉRLŐ CSERÉJÉHEZ (csak a
zavarások által előidézett hibás működés esetére!)
Kapcsolja ki a készüléket a hálózatból.
A „Kód megváltoztatása” funkcióba történő belépéshez nyomja le több mint 3 mp-ig a „Luce”
(Világítás) és a „Timer” (Időzítő) gombokat egyszerre.
3 másodperc múlva a LED lassú villogásba kezd.
Most, ha lenyomja a “-“ gombot (távirányító) 5 mp-en belül, akkor egy új kód generálódik és el is
tárolódik a távvezérlőben.
A tárolást 3 gyors LED villanás fogja megerősíteni.
Az alapkódhoz való visszatéréshez nyomja meg a “-“ és “+” gombokat (távirányító) egyszerre, több
mint 5 mp-ig.
5 mp elteltével az alapkód eltárolásra kerül a távvezérlő memóriájába.
A tárolást 3 gyors LED villanás fogja megerősíteni .
Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba és ellenőrizze le,hogy a motor és a világítás ki legyen
kapcsolva.
Nyomja meg a timer (időzítő) gombot a tasztatúrán (nyomógomb-panel) 2 mp-ig és amikor a piros
LED kigyullad, 10 mp-en belül nyomja le a távvezérlő bármelyik gombját.
Ezzel az eljárással egy új távvezérlő-kód regisztrálódott.

