Návod k obsluze

Pčtikanálový ruÿní vysílaÿ

Tento návod uschovejte!
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Záruka
Firma Becker-Antriebe GmbH je zbavena zákonné a smluvní záruky za vČcné
vady a ruþení za výrobek, pokud byly bez jejího pĜedchozího souhlasu
provedeny vlastní konstrukþní zmČny nebo byly provedeny, popĜ. iniciovány
nesprávné instalace v rozporu s jejími pĜedepsanými montážními smČrnicemi.
Další zpracovatel musí dbát na to, aby byly dodrženy všechny zákonné a úĜední
pĜedpisy vztahující se na výrobu a podporu pro zákazníky, zejména pak
pĜedpisy o elektromagnetické kompatibilitČ.
Tento výrobek podléhá dalšímu technickému vývoji a vylepšením, proto se informujte
v aktuálních prodejních podkladech o pĜesných specifikacích výrobku.

Bezpeÿnostní pokyny
Opatrnč
Tento návod uschovejte!
x Používejte jen v suchých místnostech.
x Používejte jen neupravované originální díly Becker.
x Zamezte pĝístupu osob do oblasti pohybu zaĝízení.
x Ovládání uchovávejte mimo dosah dčtí.
x ĜiĈte se ustanoveními specifickými pro zemi použití.
x Použité baterie ĝádnč zlikvidujte. Používejte vždy jen identický typ
baterií (LR 03; AAA).
x Je-li zaĝízení ĝízeno jedním nebo více vysílaÿi, musí být umožnčno
sledovat oblast pohybu zaĝízení bčhem provozu zrakem.

Všeobecné informace
Vysílaþem EC545 mĤžete prostĜednictvím pĜiĜazených kanálĤ ovládat
až 5 pĜijímaþĤ, a to jednotlivČ, nebo všechny spoleþnČ.
PĜístroj se vyznaþuje snadnou obsluhou.

3

Návod k obsluze

Použití k urÿenému úÿelu
PĜístroj EC545 lze používat pouze k Ĝízení roletových zaĜízení a zaĜízení
sluneþních clon.
x NezapomeĖte, že se rádiová zaĜízení nesmČjí provozovat v oblastech se
zvýšeným rizikem rušení (napĜ. nemocnice, letištČ).
x Dálkové ovládání je pĜípustné pouze u pĜístrojĤ a zaĜízení, u kterých
porucha funkce v ruþním vysílaþi nebo pĜijímaþi nepĜedstavuje ohrožení
osob, zvíĜat nebo vČcí nebo kde je toto riziko kryto jinými bezpeþnostními
zaĜízeními.
x Provozovateli není poskytována žádná ochrana pĜed rušením jinými
telekomunikaþními a koncovými zaĜízeními (napĜ. také rádiovými stanicemi
þi zaĜízeními, které jsou ĜádnČ provozovány ve stejném frekvenþním
rozsahu).
x Rádiové pĜijímaþe pĜipojujte jen k pĜístrojĤm a zaĜízením schváleným
výrobcem.
Upozornční
Dbejte, aby ovládání nebylo instalováno a provozováno v dosahu
kovových ploch nebo magnetických polí.
Rádiové stanice ÿi zaĝízení, které vysílají na stejné frekvenci, mohou
zpĥsobit rušení pĝíjmu.
Nezapomeėte, že dosah rádiového signálu je omezen zákonodárcem
a stavebními opatĝeními.
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Popis tlaÿítek a ukazatelĥ
tlaþítko NAHORU
tlaþítko STOP
tlaþítko DOLģ
pĜihrádka na baterie
kontrolky skupiny
programovací tlaþítko
skupinové tlaþítko
kontrolka vysílání

Popis funkcí
Kontrolka vysílání
Rádiový signál je signalizován rozsvícením kontrolky vysílání.
PĜi poklesu výkonnosti baterie kontrolka vysílání bČhem vysílání bliká. Vysílací
výkon, resp. dosah se s poklesem výkonnosti baterií snižuje. Jestliže se
kontrolka vysílání pĜi stisknutí tlaþítka nerozsvítí, musíte baterie vymČnit.

Skupina
Pod skupinou rozumíme Ĝízení nČkolika pĜijímaþĤ ve stejný okamžik. Nastavená
skupina je Ĝízena pĜíkazem k pohybu.
U pĜístroje EC545 jsou skupiny Ĝízeny prostĜednictvím šesti rádiových kanálĤ.
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Skupinové tlaÿítko
Skupinovým tlaþítkem mĤžete navolit až 5 kanálĤ. Jednotlivé kanály jsou
indikovány rozsvícením pĜíslušné LED.
Dodateþný kanál je rezervován pro centrální pĜíkaz a je pĜiĜazen automaticky.
Centrální pĜíkaz je indikován rozsvícením všech 5 LED.
Upozornční
Nastavené skupiny si mĥžete poznamenat na popisovací fólii pod
prĥhledným krytem.

Nastavení rádia
1) Nastavení hlavního vysílaÿe
a) Uvedení pĝijímaÿe do pohotovosti pro nastavení
Upozornční
Dodržujte návod k obsluze pĝijímaÿe.
x VypnČte pĜívod napČtí pĜijímaþe a po 5 sekundách jej opČt zapnČte.
nebo
x StisknČte tlaþítko pro nastavení nebo rádiový pĜepínaþ pĜijímaþe.
PĜijímaþ bude po dobu 3 minut v pohotovosti pro nastavení.
b) Nastavení hlavního vysílaÿe
V dobČ pohotovosti pro nastavení stisknČte tlaþítko pro nastavení na tak
dlouhou dobu, až pĜijímaþ potvrdí úspČšné nastavení.
Tím je proces nastavení ukonþen.

2) Nastavení dalších vysílaÿĥ
a) StisknČte programovací tlaþítko hlavního vysílaþe na tak dlouhou dobu, až
uslyšíte potvrzení pĜijímaþem.
b) Nyní stisknČte programovací tlaþítko nového vysílaþe na tak dlouhou dobu,
až uslyšíte potvrzení pĜijímaþem.
c) Nyní stisknČte programovací tlaþítko novČ nastavovaného vysílaþe ještČ jednou.
PĜijímaþ potvrdí úspČšné nastavení.
Maximální dosah rádiového signálu v budovČ je až 25 m a ve volném prostoru
až 350 m.
6

Návod k obsluze

Montáž nástčnného držáku
x Z místa vybraného pro
montáž nejdĜíve zkontrolujte
bezvadnou funkci vysílaþe
a pĜijímaþe.
x NástČnný držák upevnČte na
stČnu dvČma pĜiloženými
šrouby.

Výmčna baterií
1. OtevĜete kryt pĜihrádky na
baterie.
2. VyjmČte baterie.
3. Vložte nové baterie
(ve správné poloze).

PĜístroj þistČte pouze vlhkým
hadĜíkem. Nepoužívejte þisticí
prostĜedky, protože by mohly
poškodit umČlou hmotu.
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Technické údaje
Jmenovité napČtí
Typ baterie
Krytí
Dovolená teplota prostĜedí
Rádiová frekvence

3V=
LR 03 (AAA)
IP 20
-10 až + 55 °C
868,3 MHz

Co dčlat, když…?
Porucha
Pohon nebČží,
kontrolka vysílání se
nerozsvítí.
Pohon nebČží,
kontrolka vysílání
svítí.

Kontrolka vysílání
bliká.
Požadovaný pohon
nebČží.

Pĝíÿina
1. Vybité baterie.

Odstranční
1. Vložte nové baterie.

2. NesprávnČ vložené
baterie.
1. PĜijímaþ mimo dosah
rádiového signálu.

2. Vložte baterie správnČ.
1. Zmenšete vzdálenost
od pĜijímaþe.

2. Vysílaþ není nastaven
na pĜijímaþ.
Slabé baterie.

2. Nastavte vysílaþ na
pĜijímaþ.
Vložte nové baterie.

Zvolena nesprávná
skupina.

Zvolte správnou skupinu.

Obecné prohlášení o shodč
Firma Becker-Antriebe GmbH tímto prohlašuje, že pĜístroj Centronic
EasyControl EC545 se shoduje se základními požadavky a ostatními
relevantními pĜedpisy smČrnice 1999/5/ES.
PĜístroj je urþen pro použití v tČchto zemích: DE, BE, FR, NL, AT, LU, IT, GB,
ES, CH, CZ, DK, FI, HU, NO, PT, SE, IE, GR

Technické zmČny vyhrazeny.
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