
ES - El emisor Mural Hz 5 canales
PT- Transmissor Mural Hz 5 canais
PL- Nadajnik Hz 5-kanałowy 
Cz- Nástěnný vysílač Hz 5kanálový

Leeratentamenteeste folletoantes de cualquierutilización.
Ler attentamente estas instruções antes de proceder a 

qualquer utilização.
Przedkażdymużyciemuważnieprzeczytaćtę instrukcję.

Před použitímsi pozorněpřečtěte tentonávod.
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Naścienny nadajnik 5-kanałowy Hz służy do sterowania 5 napędami lub grupami napędów/odbiorników z gamy Simu Hz. Wybór wszystkich kanałów (funkcja 
ALL)  umożliwia  jednoczesne  sterowanie  wszystkimi  kanałami  (od  1  do  5).  Wyświetlacz  umożliwia  nadawanie  poszczególnym  kanałom  oprócz  numeru 
wybranego kanału również oznaczeń literowych o długości 2 znaków (np. PO1 dla Pokoju przypisanego do kanału 1).

①Wskaźnik nadawania
② Wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii
③ Wybrany kanał: 1,2,3,4,5, lub All (All= wszystkie kanały jednocześnie).
④ Przycisk sterowania GÓRA ▲
⑤ Przycisk sterowania STOP ■ 
⑥ Przycisk sterowania DOŁ ▼
⑦ Przycisk wyboru ●
⑧ Przycisk programowania (PROG) 

2.1 - Naciskać przycisk programowania (PROG) nadajnika indywidualnego sterowania napędem lub odbiornikiem powyżej 3 sekund.
2.2 - Wybrać kanał, naciskając przycisk wyboru (●). Następnie nacisnąć poniżej 1 sekundy przycisk PROG nadajnika naściennym Hz.

- W przypadku realizacji sterowania grupowego za pomocą nadajnika Memory Hz: należy powtórzyć operacje 2.1 i 2.2 dla każdego napędu/odbiornika 
grupy. 
- Aby usunąć nadajnik z pamięci odbiornika napędu należy wykonać operacje 2.1 z zaprogramowanego nadajnika, a następnie wykonać operacje 2.2 
z nadajnika który chcemy skasować. Wybór ‘ALL’ odpowiada jednoczesnemu sterowaniu wszystkimi kanałami i nie powinno być programowane ani z 
napędami ani z odbiornikami. (Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, prosimy zapoznać się z instrukcją zastosowanego napędu radiowego lub 
odbiornika).

Chronić przed dziećmi. Nie należy umieszczać nadajnika w pobliżu metalowych powierzchni, które mogłyby powodować zakłócenia w jego 
prawidłowym funkcjonowaniu (zmniejszenie zasięgu). Urządzenia radiowe pracujące na tej samej częstotliwości (np. słuchawki radiowe Hi-Fi) 
mogą powodować pogorszenie działania naszego urządzenia.

Kiedy ekran jest wygaszony, pojedyncze naciśnięcie przycisku (●) powoduje włączenie ekranu na 120 s.
4.1 Sterowanie ręczne: wybrać kanał, naciskając przycisk wyboru (●), a następnie nacisnąć przycisk sterowania (▲/▼/ lub ■).
4.2 Wpisanie nazwy kanału (SET):
1- Wybrać kanał do wpisania nazwy, naciskając przycisk wyboru (●). (1, 2, 3, 4, lub 5).
2- Naciskać przycisk wyboru (●) ponad 3 sekundy, pole edycji pierwszego znaku będzie migać przez 15 sekund.
3- Używając przycisków sterowania (▲/▼) wybrać znak, który ma zostać wpisany.
4- Krótko wcisnąć przycisk wyboru (●), aby zapisać wyświetlany znak. Teraz będzie migać pole edycji drugiego znaku.
5- Używając przycisków sterowania (▲/▼) wybrać znak, który ma zostać wpisany.
6- Aby zapisać i wyjść z menu wpisywania nazwy, krótko wcisnąć przycisk potwierdzenia (●).
4.3 Kasowanie zapisanej nazwy kanału (DEL):
1- Używając przycisku wyboru (●), wybrać kanał (1, 2, 3, 4 lub 5), którego nazwa ma zostać skasowana.
2- Naciskać przycisk wyboru (●) ponad 8 sekund, znaki zaczną migać, a następnie zostaną skasowane.
4.4 Usunięcie zapisanych nazw wszystkich 5 kanałów (DEL ALL):
1- Używając przycisku wyboru (●), wybrać kanał ALL.
2- Naciskać przycisk wyboru (●) ponad 8 sekund. Operacja jest zakończona.
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Dane techniczne (nadajnik: klasa III):
⑨ Zasięg nadajnika. Maksymalny czas transmisji: 10 s.
⑩ Stopień ochrony. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
⑪ Temperatura użytkowania: -10°C / +60°C. (Temperatura przechowywania: -30°C / +70°C).
- Zakres częstotliwości: 433,050 MHz – 434,790 MHz F: 433,420 MHz
- Maksymalna moc wypromieniowana: ERP < 10 mW

Baterie należy wymienić, gdy zostanie wyświetlony wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii ②.
Zasilanie: bateria litowa 3 V, typu CR 2430 - żywotność baterii: około 3 lata przy obsłudze 4 razy dziennie. Nie wolno ponownie ładować baterii. Należy odseparować 
nadajnik od baterii, zużyte baterie należy przekazać do właściwych punktów utylizacji odpadów.

Simu oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z wymogami Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod 
adresem internetowym www.simu.com. 
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