IRIS

CS

IR02, IR04, IR02/868, IR04/868

Roller Code Vysílač

MSR-044/01

Vlastnosti
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IR04,
IR04 /868
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IRIS Vysílač

Tento vysílač je určen pro použití u garážových vrat s přerušovaným
provozem. Lze jej používat bez omezení ve všech členských státech
Evropské unie.
Používejte tento vysílač pouze v souladu s tímto návodem, nezasahujte do
něj ani s ním nemanipulujte jinak, než je uvedeno v návodu.
Třída: měnící se kód (plovoucí kód)
Provozní teplota (°C): -20/+55
Zdroj napájení: 3 baterie, 3V typ CR2016
Frekvence: 433,92 MHz (IR02 a IR04); 868,35 MHz (IR02/868 a IR04/868)
Počet kanálů: 2 (IR02, IR02/868) nebo 4 (IR04, IR04/868)
Přenosový výkon: <10 mW

Programování kódu v přijímači
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A) Použití přijímače
1 Povolte programovací režim v přijímači (viz návod na obsluhu
přijímače).
2 Stiskněte tlačítko Start na vysílači pro uložení do paměti. Pokud bylo
programování provedeno správně, přijímač dvakrát pípne.
3 Jakmile jsou všechny ovládací prvky uložené do paměti, vypněte
programovací režim přijímače.
B) Pomocí předprogramovaného vysílače
1 V předprogramovaném vysílači vytvořte elektrický můstek (2) mezi
kolíky 1 a 5 5-ti cestného konektoru (1). Přijímač zvukem upozorní, že je
připraven uložit kódy do paměti.
2 Stiskněte tlačítko na vysílači pro uložení do paměti. Pokud bylo
programování provedeno správně, přijímač dvakrát pípne.
3 Pokud uběhne 10 sekund aniž by byl uložen nějaký kód, přijímač ukončí
programovací režim a zůstane v provozním režimu.
C) Prostřednictvím konzole (osobní kód)
Pomocí konzole ERREKA RRECORD9 nebo LTAGREC lze nahrát osobní
kód na vysílač a přijímač. Postupujte podle návodu na obsluhu konzole.
Použití: Stiskněte tlačítko start, chcete-li spustit požadovaný kanál.

Výměna baterie
1

P159A

Odmontujte vysílač tak, že odstraníte šrouby (3) a vyjměte baterie (4).
Baterie obsahují znečišťující látky a nesmí být NIKDY likvidovány
spolu s běžným odpadem. Baterie musí být odevzdány k následnému
zpracování na vhodné sběrné místo v souladu s místními předpisy.
2 Vložte nové baterie, dbejte na jejich polaritu. Používejte pouze baterie
stejného typu a velikosti, jako jsou baterie původní.
O Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, držte baterie mezi prsty za
jejich vnější okraje (viz obrázek). Baterie znovu nenabíjejte.
3 Připevněte desku (5) na spodní část konstrukce (6).
4 Nakonec umístěte kryt (7) a šrouby (3).

Pokud vysílač nefunguje správně
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Používané normy:
EN 60950-1; EN 301 489-1; EN301 489-3; EN 300 220-1; EN 300 220-2
WWW.ERREKA.COM
Antzuola, 11-03-2011
Roberto Corera
Obchodní ředitel

Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité. To lze provést stisknutím
libovolného tlačítka vysílače: Pokud se nerozsvítí světelná dioda (8),
baterie jsou vybité. Svítí-li slabě, baterie jsou téměř vybité. Pokud svítí v
normální intenzitě, jsou baterie správně nabité.
Zkontrolujte, zda přijímač funguje správně: zkontrolujte pomocí jiného
vysílače.
Naprogramujte znovu kód vysílače, aby se zajistilo jeho správné
naprogramování.

Prohlášení O Shodě
Matz-Erreka S. Coop. prohlašuje na svou výhradní zodpovědnost, že
zařízení je v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici 99/05/EC,
Evropského parlamentu a Rady ze dne 09.03.1999, které jsou zahrnuty do
španělských právních předpisů prostřednictvím královského výnosu 1890/
2000 ze dne 20. listopadu.

