RC-80 langaton kaukosäädin
RC-80 on osa Jablotronin Oasis 80 hälytinjärjestelmää. Se on
suunniteltu ohjaamaan hälytinjärjestelmää päälle; pois päältä,
antamaan
paniikkihälytyksen ja
ohjaamaan muita
laitteita
radiovastaanottimen tai keskuksen välityksellä. Paristotoimisena se
keskustelee OASIS radioprotokollalla.

Kaukosäätimen testaus

Paina kaukosäätimen painiketta, jolloin pystyt
radiosignaalin voimakkuuden keskuksen huoltotilassa.

mittaamaan

Kaukosäätimen näppäinlukko

Painikkeiden lukumäärä

Jos kaukosäätimen kaikki 4 painiketta on käytössä, voidaan

Kaukosäädin toimitetaan 2-painikkeisena, mutta se voidaan muuttaa
4-painikkeiseksi vaihtamalla kuori. Kuori on kiinnitetty takakannen
ruuvilla.

painikkeet lukita näppäinlukolla painamalla
+
tai
+ .
Painikkeiden ollessa lukittuna, kaukosäätimen LED vilkkuu nopeasti
merkkinä lukituksesta painettaessa jotain painiketta eikä radiosignaalia
lähetetä.

Kaukosäätimen käyttö muiden laitteiden kanssa

RC-80 kaukosäädintä voidaan käyttää muiden Oasis protokollaa
vastaanottavien laitteiden kanssa ohjattaessa jotain ulkoista laitetta
(esimerkiksi releyksiköt UC-8x ja AC-8x). Lisätietoja ko. laitteen
omasta asennusohjeesta.

Paristonvaihto

Kun kaukosäätimen kantomatka lyhenee, on aika vaihtaa siihen
paristo. Kaukosäätimen kuori avautuu helposti avaamalla takakannen
ruuvi.
Käytetyt paristot tulee toimittaa kodin ongelmajätepisteeseen eikä niitä
saa heittää kotitalousjätteisiin.

Kaukosäätimen poisto järjestelmästä

Kaukosäätimen poisto (esim. katoamisen
poistamalla se keskuksen muistipaikasta.

Kaukosäätimen rekisteröinti Oasis keskukseen

Kaukosäätimen painikkeet voidaan rekisteröidä keskukseen
pitämällä ko. painikkeita pohjassa seuraavasti:
1. Aseta keskus rekisteröintitilaan painamalla “1”, keskuksen
ollessa huoltotilassa. Valitse haluttu osoite nuolinäppäimillä.

vuoksi)

tapahtuu

Tekniset tiedot

Jännite:
Alkaliparisto L1016 (6.0 V)
Pariston tyypillinen käyttöikä noin 3 vuotta (5 päivittäistä käyttökertaa)
Radiotaajuus:
868 MHz, Oasis protokolla
Kantomatka:
noin 30 metriä (vapaassa tilassa)
Käyttöympäristö EN 50131-1 mukaan:
II. sisätila
Käyttölämpötila:
-10… +55
Käyttöolosuhtee
VO-R/10/08.2005-24
RC-89 täyttää standardit
ETSI EN 300220, ETS 300683, EN 50134

2. Pidä pohjassa
ja
tai
ja
(se pari, jonka haluat
rekisteröidä) kunnes kaukosäätimen LED välähtää kolmesti.
3. Poista keskus rekisteröintitilasta painamalla #.
• Normaalitoiminto painikkeille on päälle- ja poiskytkentä. Ylempi
painike päällekytkee ja alempi poiskytkee järjestelmän. Painamalla
molempia painikkeita yhtä aikaa aiheutetaan paniikkihälytys. Jos
toiminnoksi halutaan muu kuin normaalitominto, pitää keskuksen

Jablotron Ltd vakuuttaa täten, että RC-80 vastaa direktiivin
1999/5/EC keskeisiä vaatimuksia ja muita määräyksiä.
Alkuperäinen yhdenmukaisuusvakuutus on saatavana internetissä
osoitteessa www.jablotron.com, osasta Tekninen tuki.

ohjelmointitilassa ohjelmoida haluttu toiminto. Tällöin painiketta
painamalla päällekytketään valittu toiminto (riippuen kumpi
tai
pari on rekisteröity käyttöön).
• Jos rekisteröit molemmat parit, voit ohjata kahta eri toimintoa
samalla kaukosäätimellä. Esimerkiksi toinen pari päälle-/poiskytkee
koko järjestelmän ja toinen pari päälle-/poiskytkee osavalvonnan.

Huomautus: Vaikka tämä tuote
ei sisällä mitään haitallisia
materiaaleja, ehdotamme, että
palautatte
tuotteen
käytön
jälkeen
jälleenmyyjälle
tai
suoraan valmistajalle.

• Painikkeet
ja
voidaan rekisteröidä helposti kytkemällä paristo
kaukosäätimeen (keskuksen ollessa rekisteröintitilassa).
• Jos kaukosäätimestä on vain toinen pari rekisteröity keskukseen,
voidaan toista paria käyttää (rekisteröidä) esim. autotallin oven
avaajana radiovastaanottimen UC-8x ja/tai AC-8x avulla.
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