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A termék tulajdonságai
1. Minden kezelőelem érintéses technológiával működik. Nincsenek 

mechanikus kezelőgombok. A terméket hosszú élettartam jellemzi. 
Kivitelezésében összekapcsolódik az egyszerűség és a klasszikus stílus. 
Felhasználóbarát zene. A nem kívánt bekapcsolást és zajt akadályozó funkció.

2. Az USA-beli LCH Dr. csoport által tervezett kapcsolási rajz a megbízható 
működés garanciája, és lehetővé teszi a távirányító használatát akár 
150 méterről is.

3. Az adó víz- és porálló kivitelezésű, a felületén csavaros csatlakozással.
 Visszaélés esetére automatikus kikapcsolás funkció is rendelkezésre áll.
4. A készülék eredeti technológia alkalmazásával készenléti üzemmódba 

kapcsol, amelyben alacsonyabb a chip energiafogyasztása (μA-mérővel 
mérve)

5. Az adóban levő elemtároló rekesz innovatív, szabadalmaztatott csatlakozású 
és CR 2032 típusú gombelemekkel kompatibilis. Környezetkímélő és 
energiatakarékos.

6. Az innovatív szuperheterodin tanulási kód lehetővé teszi a felhasználó 
számára az egyszerű párosítást.

7. Mikroprocesszor által vezérelt vevőkészülék kétoldalú stabil nyomtatott 
áramköri lappal.

8. A nagyfeszültséget és az alacsony feszültséget elválasztó kivitel a biztonságos 
használat érdekében.

9. A termékek, a belső szerkezet és a nyomtatott áramköri lapok kivitelezése 
szabadalmilag védett.

Telepítés

Teszt Negatív

Nyissa ki a csomagot, vegye ki az elem szigetelő fóliáját és zárja be az elemtároló 
rekeszt.
Ügyeljen rá, hogy az elem negatív pólusa felfelé, a pozitív pólusa lefelé nézzen.

Felragasztás

Vegye ki a mellékelt kétoldalas ragasztószalagot, távolítsa el a védőszalagot az 
egyik oldaláról és ragassza fel jól az adókészülék aljára.



HU-2

Összeszerelés

A felszerelés előtt mindig ellenőrizze, hogy jó a jelvétel a kiválasztott helyről. 
Minden építészeti akadály csökkenti a hatótávolságot a csengő és a gomb között.
A gomb kültéri elhelyezésénél olyan helyet válasszon, ahol nem fog rá eső 
esni. Megfelelő egy oszlop bemélyedése vagy hasonló hely. Soha ne helyezze 
fémtokba. Sima, pormentes felületet javaslunk. 

Tisztítsa meg a területet (a gomb felszerelésének helyét), távolítsa el 
a védőszalagot a ragasztószalag másik oldaláról és ragassza fel. Erősen nyomja 
oda az adókészüléket, hogy biztonságosan rögzítve legyen. 

A gombot tartósan, csavarok segítségével is rögzíteni lehet. A fedő alján belül két 
megjelölt lyuk van a csavarok számára. Ezek használhatók, ha a gombot tartósan 
akarja rögzíteni. Ezeket a lyukakat be kell tömíteni a csavar feje alatt, hogy ne 
kerüljön be rajtuk víz.

Megjegyzés, ha a gombon fel akarja tüntetni a nevet: Használjon alkoholos filcet. 
Ha öntapadós matricát használ, ne ragassza rá a csengő ikonjára.

Tápellátás

AC

A váltóáramú tápellátással működő vevőkészüléket csatlakoztassa közvetlenül az 
elektromos hálózathoz. A vevőkészülék csatlakozójának környékének szabadon 
elérhetőnek kell maradnia.
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A működés leírása

Érintse meg az adó kapcsológombját - kigyullad a LED-es kijelző és 
a vevőkészülék csengeni kezd.

LED működésjelző

Kapcsoló/Érintőgomb

Érintse meg a zeneválasztó gombot  és válassza ki a kedvenc csengőhangját. 
36 dallam áll rendelkezésre.
Érintse meg a hangerőbeállító gombot  és állítsa be a hangerő szintjét. 4 szint 
áll rendelkezésre.
Nagyon hangos, közepesen hangos, kevéssé hangos és csend.
A "csend"-et akkor válassza, ha elfoglalt és nem szeretné, hogy zavarják.

A dallam kiválasztása

A hangerő beállítása

Ha szól a csengő, világít a LED-es kijelző; ha a csengő elhallgat, a LED-es kijelző 
kialszik.
A fény frekvenciája megfelel a dallam gyorsaságának. Gyors dallam esetén a fény 
gyorsan villog; lassú dallam esetén a fény lassan villog.
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LED működésjelző

Zene kiválasztása

A hangerő beállítása

A tanulási kód beállítása
1. Törölje ki az előző kódot:
 A párosítás gyárilag be van állítva, ezért ez a művelet csak a javításhoz 

szükséges a tanulási kód elvesztésének esetében.
 Ha törölni akarja a kódokat, tartsa három másodpercig lenyomva egyszerre 

a hangerőszabályzó ( ) és a zeneválasztó ( ) gombot.
2. Adja meg az új kódot:
 Nyomja meg a zenét beállító gombot  három másodpercre a tanulási 

üzemmód aktiválásához - a LED-es kijelző a vevőkészüléken villogni kezd.
 Az adókészülék csengőgombjának megnyomása után a LED-es kijelző 

abbahagyja a villogást, ami azt jelzi, hogy a tanulás sikeresen befejeződött.
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A vevőkészülék paraméterei

Kategória Paraméterek és leírás Megjegyzések
Energiafogyasztás < 0,5 W Készenléti üzemmód
Érzékenység < -105 dBm Beépített nagy 

érzékenységű chip
Energiaforrás AC (vált.) 110 - 240 V/50 - 

60 Hz
A forrás a bemeneti 
feszültség széles 
tartományához készült 
(az egyenáramú 
vevőkészülék elemmel 
működik)

Dekódolás Mikroprocesszor Hatékonyan 
megakadályozza 
a meghibásodásokat

Kódolás Automatikus tanulási kód Könnyű kezelés
Csengőhang 36 zenei Hi-Fi hang 

(akkord)
Kellemes hangzás

A sugárzás hatótávolsága Max. 150 m Szabad területen, 
elektromágneses zavarás 
nélkül

Gomb Indukciós érintés Fizikai gombok nélkül
Az áramkör szerkezete A nagyfeszültséget és 

az alacsony feszültséget 
elválasztó áramkör

Megfelelőség 
a biztonsági előírásoknak 
(a váltóáramú 
vevőkészülékre 
vonatkozik)

Az adókészülék paraméterei

Kategória Paraméterek és leírás Megjegyzések
Rádiófrekvencia 433 MHz
Elemtípusok CR 2032 DC (egyenáram) 

3 V Kompatibilis elemek

Az adó teljesítménye < 10 mW
Kódoló szám 106 Tanuló kód
Gomb Indukciós érintés Fizikai gombok nélkül, 

nem kopik
A szerelés módja Süllyesztett burkolat IP 44 Vízálló és nedvességtől 

védett (IP 44)
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Hibaelhárítás

Hiba Ok A megoldás módja Megjegyzések
Az adókészülék 
kijelzője nem 
világít

Nincsenek 
jól betéve az 
elemek

Ellenőrizze a nagy 
kapacitású elemek 
pozitív és negatív 
pólusát: az elemeket 
úgy kell betenni, 
hogy a negatív pólus 
az adó eleje felé 
nézzen.

Használható CR 2032 
elem is, amely 
szupermarketekben, 
órajavítókban, 
játékboltokban vagy 
on-line üzletekben 
kapható.

A vevőkészülék 
nem működik

A kijelző nem 
világít

Nincs megfelelően 
csatlakoztatva 
a tápellátás vagy 
nincsenek jól 
behelyezve az 
elemek.

Ha nem sikerül 
megoldania ezt 
a problémát, 
kérjük, forduljon 
a gyártóhoz.

A kijelző 
világít, de 
a készülék 
nem csenget

A tanulási kód nem 
megfelelő; indítsa 
újra a rendszert 
az utasításoknak 
megfelelően.

Az átviteli 
távolság 
lecsökkent

Ha a vezeték 
nélküli 
elektronikus 
készülék 
fémtárgyak 
közelébe kerül, 
az befolyásolja 
az átviteli 
távolságot.

A mezővizsgálat 
kimutatta, hogy 
a hatékony átviteli 
távolság csökken, 
ha az adót fémből 
készült ajtók 
közelébe vagy nagy 
elektromágneses 
zavarással rendelkező 
helyre szerelik. A túl 
sok fal szintén zavarja 
a jelet.

Ezt a terméket 
fémtárgyaktól távol 
kell felszerelni: 
ha nem áll 
rendelkezésére 
alkalmas szerelési 
hely, növelje 
a távolságot az adó 
és a fémtárgyak 
között.

A készülék nem 
veszi a jelet

Lemerültek az 
elemek

Cserélje ki az 
elemeket az 
adókészülékben

A hang torz Lemerültek az 
elemek

Cserélje ki az 
elemeket
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A használt csomagolóanyagokra vonatkozó utasítások és tájékoztató
A használt csomagolóanyagot adja le a helyi hulladékgyűjtő helyen.

Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése
   Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy 
a használt elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási 
hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz 
a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más 
európai országokban is, a használt termékek az eladóhelyen, azonos új 
termék vásárlása esetén is leadhatók.
A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni 
az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő 
hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és 
egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön 
a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen.
Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal 
összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban 
kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, 
a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól 
vagy az eladójától.

  A FAST ČR, a.s. kijelenti, hogy a SWD 130 termék megfelel a 1999/5/EK 
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó 
rendelkezéseinek. A készülék az EU-ban szabadon üzemeltethető. 
A megfelelőségi nyilatkozat az útmutató része, vagy megtalálja 
a www.sencor.eu weboldalon. 

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül 
változtatások történhetnek és a változtatások joga fenntartva.


