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Ler attentamente estas instruções antes de proceder a 

qualquer utilização.
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Nadajnik  Memory  Hz  umożliwia  indywidualne,  grupowe  lub  ogólne  zdalne  sterowanie  napędami  i  odbiornikami  SIMU  Hz.  Dostępne  są  dwa  tryby 
sterowania: tryb ręczny lub tryb automatyczny:
TRYB RĘCZNY  = OFF : - Aby wysłać polecenie, należy nacisnąć na jeden z przycisków sterowania (▲, ■ lub ▼).
 Programy trybu automatycznego są wyłączone.
TRYB AUTOMATYCZNY  = ON: Aby wysłać polecenie, należy nacisnąć na jeden z przycisków sterowania (▲, ■ lub ▼).
- Nadajnik Memory Hz umożliwia zapisanie w pamięci aż 3 poleceń sterowania (Góra, Dół i Pozycja pośrednia) oraz automatyczne powtarzanie każdego z 
zapisanych poleceń co 24 godz. (np.: polecenie ▲ zapisane o godz. 7:30 będzie powtarzane codziennie o godz. 7:30) 
-  Funkcja  symulacji  obecności  przesuwa  w  sposób  zmienny  losowo  zaprogramowane  czasy  działania  od  0  do  +  30  minut,  aby  symulować  obecność 
domowników.

1. WYŚWIETLACZ W TRYBIE RĘCZNYM: OFF:  Programy trybu automatycznego są wyłączone.
2.  WYŚWIETLACZ  W TRYBIE AUTOMATYCZNYM  (przykład:  39  min  przed  kolejnym  poleceniem  kierunek  góra  i  24  godz.  przed  kolejnym  poleceniem 
kierunek dół)
3. Kontrolka nadawania
4. Włączona funkcja symulacji obecności
5. Kontrolka niskiego stanu naładowania baterii
6. Przyciski sterowania GÓRA ▲
7. Przyciski sterowania STOP ■ 
8. Przyciski sterowania DÓŁ ▼
9. Przycisk wyboru ●
10. Przycisk programowania (PROG)

2.1- Naciskać przycisk programowania (PROG) nadajnika indywidualnego sterowania napędu lub odbiornika powyżej 3 sekund.
2.2- Naciskać przycisk programowania (PROG) nadajnika Memory Hz poniżej 1 sekundy. Operacja jest zakończona.
- W przypadku 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.  (Aby  uzyskać  bardziej  szczegółowe  informacje  na  temat  programowania,  prosimy  przeczytać  instrukcję 
zastosowanego napędu radiowego lub odbiornika).

-W razie potrzeby należy przeprowadzić regulację napędu/odbiornika (kierunek obrotów, położenia krańcowe, pozycja pośrednia, 
itd.) w trybie manualnym.
Chronić przed dziećmi. Nie należy umieszczać nadajnika w pobliżu metalowych powierzchni, które mogłyby powodować zakłócenia w jego 
prawidłowym funkcjonowaniu (zmniejszenie zasięgu).

- Aby przejść z trybu ręcznego do trybu automatycznego i odwrotnie, należy krótko nacisnąć na przycisk zatwierdzenia (●).
- Gdy ekran jest wygaszony, pojedyncze naciśnięcie przycisku (●) powoduje włączenie ekranu na 120 s. Różne polecenia zapisane w pamięci są 
wyświetlane na ekranie po każdym przejściu w tryb automatyczny lub każdorazowo podczas wznawiania wyświetlania (krótkie naciśnięcie przycisku (●).
4.1 - Ręczne sterowanie: Nacisnąć krótko przycisk sterowania ▲, ■ lub ▼: następuje wysłanie polecenia, ekran zostaje włączony na 120 s. i 
zapisane w pamięci polecenia są wyświetlane.
4.2 - Zapisywanie automatycznego sterowania w pamięci (SET):
O wybranej godzinie należy naciskać przez ponad 5 sekund przycisk sterowania ▲/▼/ lub ■ (■ w celu sterowania do pozycji pośredniej). Wyświetlenie 
na ekranie H24 wskazuje, że to polecenie sterowania będzie automatycznie powtarzane, co 24 godziny.
4.3 - Usuwanie sterowania zapisanego w pamięci (DEL):
- Dla polecenia Góra -> należy jednocześnie naciskać przyciski ● i ▲przez ponad 5 sekund: na ekranie jest wyświetlane „DEL ▲”.
-Dla polecenia Pozycja pośrednia -> należy jednocześnie naciskać przyciski ● i ■ przez ponad 5 sekund: Na ekranie jest wyświetlane „DEL ■”.
- Dla polecenia Dół -> należy jednocześnie naciskać przyciski ● i ▼ponad 5 sekund: na ekranie jest wyświetlane „DEL ▼”.
4.4 Usuwanie wszystkich poleceń sterowania zapisanych w pamięci (DEL ALL):
Naciskać ponad 8 sekund przycisk ●: Wyświetlenie na ekranie „-- -- --“ wskazuje, że wszystkie zapisane polecenia zostają skasowane.
4.5-Włączenie/wyłączenie funkcji symulacji obecności(  ):
Naciskać jednocześnie przyciski ▲i ▼, aby włączyć/wyłączyć symulację obecności. Wyświetlenie walizki (  ) wskazuje, że funkcja jest aktywna.
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Programowanie nadajnika w istniejącej instalacji (TRYB RĘCZNY  = OFF)

Instalacja (TRYB RĘCZNY  = OFF)

Użytkowanie nadajnika Memory Hz

Wymiana baterii
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Parametry techniczne (Nadajnik: klasa III):
11. Zasięg nadajnika. Częstotliwość radiowa (Maksymalny czas transmisji: 10 s.). 
12. Stopień ochrony. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
13. 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 wyświetlona kontrolka niskiego stanu naładowania baterii (5). Każda wymiana baterii wymaga ponownego programowania 
automatycznego sterowania w pamięci (§ 4.2).
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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