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5061924A
leer atentamente este folleto antes de cualquier utilización.

Ler attentamente as instruções antes de proceder a qualquer utilização.
Prosimy o dok!adne zapoznanie si" z treÊcià niniejszej instrukcji przez ka×dym zastosowaniem.

Ped použitím si pozornû peãtûte návod!
Diabavste prosektikav tiı parouvseı odhgiveı crhvshı prin arciv sete na thn

crhsimopoieivte.

PL. 1- Nadajnik Hz COLOR MULTI umożliwia sterowanie maksymalnie 16 napędami lub grupami napędów (Hz.02, EHz, DMIHz, ESPHz lub napędami połączonymi z odbiornikami
Hz). Ekran LCD pozwala zidentyfikować. każdy kanał przez numeru (od 1 do 16), jeden lub kilka piktogramów i jedną nazwę (7 znaków literowych i 1 numeryczny).
a.Kontrolka emisji b.Numer wybranego kana!u (1…16) c.Piktogram(y) wybranego kana!u d.Wskaźnik niskiego napięcia baterii e.Tryb regulacji włączony.
f.Nazwa wybranego kana!u g.Przycisk zatwierdzenia (b ) h.Przyciski przewijania ( ̇ i ̈ ) i.Przyciski sterowania j.Przycisk programowania (PROG).

2.1- Nacisnąć na 3 s. przycisk PROG nadajnika sterowania indywidualnego danego napędu.
2.2- Wybrać za pomocą przycisków ̇ i kanał nadajnika COLOR MULTI do zaprogramowania.
2.3- Nacisnąć przycisk PROG nadajnika COLOR MULTI poniżej 1 sek. Operacja jest zakończona.
3.1- Wybrać żądany kanał nadajnika COLOR MULTI za pomocą przycisków ̇ i ̈
3.2- Nacisnąć na przycisk sterowania odpowiadający komendzie do wykonania ( ̆í̄ )
4.1- Wybrać kana! za pomocą przycisków ̇ i ̈
4.2- Naciska. przez 3 sekundy. na przycisk zatwierdzenia b , aby włączyć tryb regulacji.
4.3- Za pomocą przycisków ̇ i ̈ wybrać piktogram(y) do wyświetlenia dla wybranego kana!u.
4.4- Naciska. przez 1 sekund. na przycisk zatwierdzenia b , aby przejść do kolejnego etapu.
4.5- Wybrać znak do edycji za pomocą przycisków ̇ i ̈ .
4.6- Naciska. przez 1 sekund" na przycisk zatwierdzenia b , aby wyedytować wybrany znak.
4.7- Litera A miga, aby zmieni# na inną literę, należy naciska# na przyciski ̇ i ̈ .

4.8- Aby zapisać wyświetloną literę, należy naciskać przez 1 sekund. na przycisk zatwierdzenia b .
Należy powtarzać operacje od 4.5 do 4.8 dla każdego nowego znaku literowego nazwy kana!u.

4.9- Wybrać znak numeryczny do edycji za pomocą przycisków ̇ i ̈ .
4.10- Naciskać przez 1 sekund" na przycisk zatwierdzenia b , aby wyedytować wybraną cyfrę.
4.11- Cyfra 1 miga, aby zmienić na inną cyfrę, należy naciskać na przyciski ̇ i ̈ .
4.12- Aby zapisać wyświetloną cyfrę, należy naciskać przez 1 sekund. na przycisk zatwierdzenia b .
4.13- Aby wyjść z trybu regulacji, należy naciskać przez 3 sekundy na przycisk zatwierdzenia b .
5- Gdy zapali się kontrolka - wskaźnik niskiego napięcia baterii (d) należy wymienić baterie.

Nie wolno doładowywać baterii. żywotność baterii: +/- 3 lata przy 4 jednosekundowych
przyciśnięciach dziennie. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

6- Używanie urządzeń radiowych pracujących na tej samej częstotliwości (433,42 MHz) może spowo-
dować pogorszenie działania naszego urządzenia (np.: słuchawki radiowe hi-fi). Nie wolno umieszc-
zać nadajnika w pobliżu powierzchni metalowych, które mogą zmniejszać jego zasięg działania.
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ES. Por medio de la presente SIMU declara que el equipo
“emisores móviles COLOR MULTI” cumple con los requisitos
esenciales  y  cualesquiera  otras  disposiciones  aplicables  o
exigibles  de  la  directiva  1999/5/EC.Una  declaración  de  la
conformidad queda a disposición en el internet a la señas :
www.simu.fr, Rubrique “Normes”. Utilizable en la UE, CH

PT. SIMU declara que este equipamento “emisores portáteis
COLOR  MULTI  ”  está  conforme  os  requisitos  essenciais  e

outras disposições da directiva 1999/5/EC. Uma Declaração

de  Conformidade  encontra-se  disponível  na  internet  em

.www.simu.fr, Rubrica “Normes”. Utilisável nos UE, CH

PL. Firma  SIMU  oÊwiadcza  niniejszym,  ×e  aparat  “Nadajnik
COLOR MULTI” jest zgodny z istotnymi wymaganiami oraz innymi
odnoÊnymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/CE. Deklaracja
zgodnoÊci jest do Waszej dyspozycji na stronie internetowej :
www.simu.fr, rubryka “Normy”. Mo×e on by# u×ytkowany w Unii
Europejskiej, w Szwajcarii.

CZ. HSpoleãnost  SIMU  tímto  prohlašuje,  že  pístroje
“Penosný  vysílaã  COLOR  MULTI“  odpovídají  hlavním
požadavkÛm a základním pedpisÛm evropsých smûrnic e
1999/5/CE.  Podrobné  informace  najdete  na  internetové
adrese : www.simu.fr, stránka “Normy”. Používání povoleno
v UE, CH

GR. Me thn parouvsa h SIMUdhlwvei ovti h suskeuhv “ Pompov"
Hz COLOR MULTI”eivnai suvmfwnh me ti" basikev" apaithvsei"
kai avlle" scetike"v diatavxei" th" odhgiva" 1999/5/CE.
Diativqetai dhvlwsh summovrfwsh" ston parakav tw istovtopoÚ
www.simu.fr , tmhvma “Provtupa”. Mporeiv na Crhsimopoihqeiv
sthn EE, CH
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