Popis
Ovládač RC-28 je určený najmä ako tlačidlo bezdrôtového zvončeka. Môže byť použité s prijímačom
typu UC-260 (8 melódií), prípadne aj UC-216, UC-222 a UC-280.

Technické parametre:
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Napájanie
alkalická batéria 6V (typ L1016)
Životnosť batérie
cca 1 rok
Pracovný kmitočet
433,92 MHz (stabilizované SAW rezonátorom)
Pracovné prostredie
vonkajšie chránené(použite ochrannú striešku)
Stupeň krytia
IP-41
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 oC až +50 oC
Relatívna vlhkosť vzduchu
25 % až 75 %
Skladovacia teplota
-20 oC až +70 oC
V SR je možné zariadenie prevádzkovať na základe všeobecného povolenia TÚSR č. VPR - 4/2010.
Jablotron týmto vyhlasuje, že toto tlačidlo RC-28 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším
ustanoveniam NV č. 443/2001 Z.z (smernice 1999/5/ES) v znení neskorších predpisov, ktoré sa
na tento výrobok vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.

Montáž:
Upozornenie: ovládač nemontujte na kovové predmety (môžu
negatívne ovplyvniť pracovný dosah).

otvorte priehľadnú krytku menovky (viď. obrázok)

vyskrutkujte skrutku pod krytkou

zatlačením na uvoľnenú skrutku vysuňte zadný kryt tlačidla

primontujte zadný kryt a ochrannú striešku na vybrané
miesto

namontujte tlačidlo naspäť na zadný kryt

popíšte menovku a zacvaknite ju krytkou

priradenie (naučenie) tlačidla vykonajte podľa návodu
prijímača

pri manipulácii s priehľadným krytom je potrebné dbať na
zvýšenú opatrnosť. Ak je ho potrebné zložiť, je vhodné
zospodu podobrať vystupujúcu časť krytu pomocou
nástroja (napr. skrutkovača) a nadvihnúť ho.

Výmena batérie a údržba:
Životnosť batérie v ovládači je cca 1 rok. Po tejto dobe doporučujeme batériu vymeniť za novú (typ
L1016). Po vložení novej batérie skontrolujte, či je stlačenie tlačidla sprevádzané intenzívnym
bliknutím signálky a reakciou prijímača. Ovládač nevyžaduje žiadnou údržbu. Chráňte ho pred stykom
s organickými rozpúšťadlami.
Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom. Symbol
uvedený na
výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym
odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na
príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri
kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie (elektroodpad) je
v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane
bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.
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POZOR! Internetovú verziu návodu nie je možné použiť na komerčné účely!
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