Bezdrôtový ovládač RC-82
Výrobok je komponentom systému Oasis firmy
JABLOTRON.
Umožňuje diaľkové ovládanie zabezpečovacieho
systému,
vyvolanie
tiesňového
poplachu,
aj diaľkové
ovládanie
spotrebičov.
Ovládač
kontroluje stav batérie a signalizuje jej vybitie.
Prevedením je dobre chránený proti striekajúcej
vode. Ovládač je kompatibilný aj s autoalarmami
CA-1802A / 1803A a CA-340.

3s sa znova rozsvieti. Počas jej svietenia stlačte
horné tlačidlo (2) 2-krát rýchle za sebou. Potom obe
tlačidlá uvoľnite. Kontrolka (1) 2-krát blikne =
potvrdenie nastavenia. Pre vypnutie zámku
tlačidiel zopakujte vyššie uvedený postup, ale
s jedným stlačením horného tlačidla. Kontrolka (1)
na potvrdenie raz blikne.
Upozornenie: Pri zapnutom zámku tlačidiel
možno ovládací príkaz odoslať dvojitým
rýchlym stlačením tlačidla.
Detský zámok neblokuje vyvolanie tiesňového
poplachu súčasným stlačením oboch tlačidiel.

Výmena batérie v ovládači

Obrázok: 1 – signalizačná kontrolka; 2 – tlačidlo „zapni
ochranu“ (zapni); 3 – tlačidlo „vypni ochranu“ (vypni) 4 –
skrutky spodného krytu; 5 – sériové číslo; 6 – batéria
CR2032 (batéria sa vyberá zatlačením v smere šípky).

Naučenie ovládače do ústredne Oasis
Ovládač sa do ústredne učí súčasným podržaním
oboch tlačidiel. Ústredňa musí byť v režime Učenie.
Presný postup je popísaný v inštalačnom návode
ústredne Oasis. RC-82 možno do systému naučiť
zapísaním sériového čísla (5), ktoré je nalepené
zospodu na ovládači.
Poznámka: Ak chcete ovládač zo systému odobrať
(napr. po jeho strate), vymažte ho z príslušnej
adresy v ústredni. Natur reakcia dvojice (páru)
tlačidiel je zapnúť ochranu, vypnúť ochranu
a vyvolanie tiesňového poplachu (súčasné stlačenie
oboch tlačidiel). Ak pre ovládač nastavíte v ústredni
inú reakciu, bude ju mať iba horné tlačidlo (2).

Použitie ovládača s inými výrobkami
Ovládač RC-82 možno použiť na ovládanie:
JA-82K/83K + JA-82R
Ústredňa „Oasis“
CA-1802A / 1803A
Autoalarm „Athos“
CA-340
Autoalarm „Nestor“
UC-82, AC-82/83/88
Relé prijímač
EYE-02 / EYE-02-3G
GSM kamera
GD-04 + GD-04R
GSM modul „David“

Uzamknutie tlačidiel (detský zámok)
Tlačidlá možno uzamknúť (blokovať) proti
nechcenému stlačeniu - detský zámok ovládača.
Z výroby nie je zámok tlačidiel aktivovaný, po
stlačení tlačidla sa ihneď odošle ovládací signál,
ktorý signalizuje krátke bliknutie kontrolky (1).
Pre zapnutie zámku stlačte a trvale držte dolné
tlačidlo (3), kontrolka (1) najskôr krátko blikne a po
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Vybitú batériu signalizuje ovládač tým, že po
stlačení tlačidla jeho kontrolka namiesto jedného
krátkeho zasvietenie, niekoľkokrát rýchle blikne.
Ovládač naďalej pracuje, ale postupne sa skracuje
jeho dosah. Signalizácia sa ukončí až vložením
novej batérie (typ CR 2032). Slabú batériu
v ovládači
RC-82
signalizuje
aj
ústredňa
zabezpečovacieho
systému
(na
klávesnici,
komunikátorom). Ovládač možno otvoriť po
vyskrutkovaní troch skrutiek na zadnom kryte.
Poznámka: Použitú batériu nevyhadzujte, ale
odovzdajte na zbernom mieste.

Technické parametre
Napájanie

lítiová batéria typ CR 2032 (3,0V)
(zdroj typu C podľa STN EN 50131-6)
Typická životnosť batérie cca 4 roky (5 aktivácií / deň)
Komunikačné pásmo
868 MHz
Komunikačný dosah
cca 30 m (priama viditeľnosť)
Prostredie podľa STN EN 50131-1
trieda II.
vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt
-10°C až +40°C
Klasifikácia podľa STN EN 50131-1
stupeň 2
Podmienky prevádzky
TÚSR č. VPR – 34/2012
Spĺňa požiadavky
STN EN 55022, STN EN 300220,
STN EN 50130-4, STN EN 60950-1
Diaľkový ovládač RC-82 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, ak je použitý v súlade s jeho
určením. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na
stránkach www.jablotron.sk.
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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