RC-89 langaton ovikellon painike
RC-89 on Oasis 80 hälytinjärjestelmän osa. Sitä voidaan käyttää
langattomana ovikellon painikkeena, paniikkihälytyksen liipaisuun tai
ohjaamaan
erilaisia
sähkölaitteita.
Paristokäyttöinen
painike
kommunikoi OASIS- radioprotokollalla.

Huomautuksia:
• RC-89:n luonnollinen reaktio on paniikkihälytys. Hälytinkeskuksella
voidaan halutessa ohjelmoida erilainen reaktio.
• Jos RC-89 fyysisesti poistetaan järjestelmästä, ei hälytinkeskus
automaattisesti tule tästä muutoksesta tietoiseksi, sillä RC-89 ei
tästä hälytinkeskukselle ilmoita, eikä myöskään tarkista yhteyttä
hälytinkeskukseen. EU- standardien mukaan RC-89 voidaan
käyttää siirrettävänä paniikkipainikkeena, mutta sitä ei saa
pysyvästi varmistaa mihinkään. Jos EU- standardit täyttävää
pysyvästi varmistettua paniikkipainiketta halutaan käyttää,
suosittelemme käyttämään JA-88 painiketta paniikkipainiketilassa.
• Vaihtoehtoinen tapa rekisteröidä RC-89 hälytinkeskukseen on
asentaa sen paristo paikoilleen.

Asennus

Painiketta ei saa asentaa sellaisten metalliesineiden päälle tai niiden
läheisyyteen, jotka voivat estää radioyhteyden.
• Avaa läpinäkyvä kansi varovasti (katso alla oleva kuva).
• Kierrä kannen alla oleva ruuvi osittain auki, kuitenkin niin, ettei se
pääse putoamaan.
• Paina ruuvi ruuvitaltalla sisään, kunnes takakansi putoaa pois.
• Asenna takakansi haluttuun paikkaan.
• Asenna painikekotelo kannen päälle ja kiristä ruuvi uudelleen.
• Kirjoita tarvittava nimi paperiliuskalle ja asenna läpinäkyvä kansi
paikoilleen.
• Rekisteröi painike siihen määritettyyn vastaanottimeen (esim.
langattomaan sireeniin JA-80L).

Paniikkipainikkeen testaaminen

Hälytinkeskuksen RC-89:ltä vastaanottamat signaalit
tarkistaa ja mitata (tutustu hälytinkeskuksen ohjeeseen).

voidaan

Sähkölaitteitten ohjaaminen

RC-89 painiketta voidaan käyttää myös muiden Oasisradioprotokollaa käyttävien Jablotron- tuotteitten, esim. sarjojen UC-8x
ja AC-8x relevastaanottimien kanssa. (tutustu näiden tuotteitten
ohjeisiin).
RC-89 lähettää samantyyppisen signaalin, mikä RC-80 radioavaimen
näppäinparia painettaessa lähetetään.
RC-89 voidaan rekisteröidä kerralla useisiin vastaanottimiin, esim. jos
joku soittaa ovikelloa, voi LA-80l sisäsireeni antaa äänimerkin ja AC-82
relevastaanotin voi kytkeä ovivalon päälle.

Pariston vaihtaminen

Jos RC-89 lakkaa toimimasta, vaihda sen paristo. Yksikön
avaamiseksi irrota läpinäkyvän kannen alla oleva ruuvi.
Vanhoja paristoja ei saa heittää roskiin, vaan ne tule hävittää
paikallisia määräyksiä noudattaen.

RC-89:n käyttäminen ovikellon painikkeena

Jos RC-89 käytetään langattomana ovikellon painikkeena, on se
rekisteröitävä JA-80L langattomaan sisäsireeniin seuraavasti:
1. Liitä sireeni verkkovirtapistokkeeseen.
2. Kun sireenin merkkivalo kytkeytyy päälle, paina JA-80L- painiketta
ja pidä se painettuna, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua
(rekisteröintitila).
3. Paina RC-89- painiketta – ovikellon ääni kuuluu (painamalla
painiketta uudelleen voit vierittää kaikki 8 mahdollista melodiaa).
4. Rekisteröintitilasta poistumiseksi paina JA-80L:n painiketta,
merkkivalo sammuu.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite
alkaliparisto, tyyppiä L1016 (6.0 V)
Tyypillinen pariston käyttöikä
n. 2 v (voi ulkotilassa olla lyhyempi)
Toimintataajuus
868 MHz, Oasis protokolla
Toimintamatka
n. 50 m (avoin tila)
Käyttöympäristö
ulkotila, suojattu
Kotelointi
IP-41
Käyttölämpötila
-25 - +50 °C
Ilman suhteellinen kosteus
25 – 75 %
Käyttöolosuhteet
VO-R/10/08.2005-24
RC-89 täyttää standardit
ETSI EN 300220, ETS 300683, EN 50134

RC-89: käyttäminen paniikkipainikkeena

RC-89
voidaan
rekisteröidä
Oasishälytinkeskukseen
paniikkipainikkeena seuraavasti:
1. Kytke hälytinkeskus asentajatilaan ja näppäile 1 siirtyäksesi
rekisteröintitilaan. Valitse nuolinäppäimiä käyttäen haluttu osoite.
2. Paina RC-89:n painiketta ja pidä se painettuna, kunnes näet kolme
nopeaa välähdystä.
3. Painike
rekisteröityy
hälytinkeskukseen
näiden
kolmen
välähdyksen aikana.
4. Poistu rekisteröintitilasta painamalla painiketta # Oasisnäppäimistöllä.

Jablotron Ltd vakuuttaa täten, että RC-89 vastaa direktiivin
1999/5/EC keskeisiä vaatimuksia ja muita määräyksiä.
Alkuperäinen yhdenmukaisuusvakuutus on saatavana internetissä
osoitteessa www.jablotron.com, osasta Tekninen tuki.
Huomautus: Vaikka tämä tuote
ei sisällä mitään haitallisia
materiaaleja, ehdotamme, että
palautatte
tuotteen
käytön
jälkeen
jälleenmyyjälle
tai
suoraan valmistajalle.
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The RC-89 wireless doorbell button
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