RC-22 távkapcsoló
Leírás

Tárolás:

Az RC-22 távkapcsoló az UC-216, UC-222, UC-280 jelzésű
vevőegységekkel és a JA-60, JA-65 riasztóközpontokhoz
használható. Két fajta módon működtethető, mint két gombos
távkapcsoló vagy/és pánikgomb.
A biztonságos rádió kommunikációt ugrókódos jelátvitel
biztosítja.

•
•

•
•

UC-216 és UC-222 moduloknak különböző működési
módjuk lehetséges. Válassza ki a megfelelőt mikor tárolja a
távkapcsolót.( A vagy B gomb ).
Az RC-22 tárolása a JA-60/65 központba: lépjen be tárolási
módba, majd távolítsa el az RC-22 fedelét. Nyomja
folyamatosan a két nyomógombot ( A+B )egyszerre kb. 5
másodpercig. Az RC-22 általában, mint pánik kapcsoló
használt.
RC-22 használható egyszerre több vevőegységhez. Ezáltal
tud több eszköz működtetni egymástól függetlenül.
Minden RC-22 rendelkezik egyéni azonosító kóddal. Ha több
RC-22 távkapcsolót szeretne használni egy vevőegységhez,
akkor egyenként kell tárolni őket.

Pánik üzemmód

Fig. 1

Az RC-22 gyári beállítása két
csatornás távkapcsoló. Ez azt jelenti,
hogy az A vagy B gombot megnyomva
( felső vagy alsó ) két különböző kódot
küld el az adó. Így egy RC-22 két
különböző eszközt tud működtetni.
Másik működési mód mint pánik
kapcsoló. Ebben az üzemmódban
bármelyik gombot megnyomva egy
speciális csendes támadásjelzés jelzés
lesz elküldve.
Pánik üzemmód létrehozása:

Műszaki adatok
Tápellátás
Elem élettartama
Frekvencia
Működési távolság
Működési hőmérséklet
Relatív páratartalom
Tárolási hőmérséklet
Megegyezik a
szabvánnyal.

6 Velem (L1016)
kb. 1 év
433.92 MHz
max. 30 méter
o
o
-20 C - +55 C
25 % - 75 %
o
o
-20 C - +70 C

I-ETS 300220, ETS 300683 és EN 50134

Telepítés
Nyissa ki műanyag fedelet (lásd Fig.1). szerelje fel a
távkapcsolót a kiválasztott helyre. Rögzítheti két darab csavarral,
kétoldalas ragasztószalaggal vagy más ragasztóval.
megjegyzés: Ne szerelje fém felületre, mert ez a működési
távolság csökkenéséhez vezethet..

RC-22 tárolása
Először figyelmese tanulmányozza a vevőegység telepítési
leírását (UC-216 , UC-222, UC-280, JA-60, JA-65). Lépjen be
tárolási üzemmódba és aktiválja a távkapcsolót.

RC-22

1.
2.
3.
4.
5.

távolítsa el a fedelet és vegye ki az elemet.
nyomja meg bármelyik nyomógombot és tartsa lenyomva.
(A vagy B)
helyezze be az elemet
várjon amíg a LED kétszer felvillan (ez mutatja, hogy
sikeresen átváltott pánik módba )
engedje fel a nyomógombot

A továbbiakban a távkapcsoló, mint pánik kapcsoló
működik. Ez az állapot a következő elem cseréig marad meg.
A pánik működés törlése: Ismételje meg a fenti öt lépést.
A távkapcsoló vissza fog térni a normál működési módba. A
negyedik lépésnél a LED csak egyszer fog felvillanni.

Elem cseréje
Az elem élettartama átlagosan egy év. Ezután az elemet ki
kel cserélni újra. Az elem csere után nyomja meg valamelyik
gombot minek következtében a LED röviden fel kell hogy
villanjon, megerősítve a helyes elem csatlakozást..
Teszteléskor csak az első tíz gombnyomásakor fog fényesen
felvillanni a LED. Minden további nyomáskor tompa fénnyel
jelzi vissza a működést.( energiatakarékosság )
Az RC-22 távkapcsoló nem igényel különösebb
karbantartást. Az egységet ne tegye ki nedvességnek. Ne
használjon az eszköz tisztításához szerves anyagot..

