
Przed każdym użyciem uważnie
przeczytać tę instrukcję.

PL Nadajnik przenośny Hz 1 kanałowy 5122891A

-  Wymiana baterii nie wymaga ponownego programowania.
- Nie ładować ponownie baterii.
-  Należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia przed wymianą 

baterii. Zużytą baterię należy przekazać do punktu gromadze-
nia zużytych baterii w celu utylizacji.
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Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących programowania prosimy korzystać z instrucji dotyczącej zastosowanego odbiornika.

Zapoznać się z instrukcją napędem aby upewnić się, że ma tę funkcję.

- Jeśli Państwa nowy poziom sterowania jest sterowaniem grupowym: należy powtórzyć operacje 1.1 i 1.2 dla każdego napędu grupy.
- Jeśli Państwa nowy poziom sterowania jest sterowaniem ogólnym: należy powtórzyć operacje 1.1 i 1.2 dla każdego napędu instalacji.
-  Aby usunąć nadajnik z pamięci odbiornika napędu należy wykonać operacje 1.1 z zaprogramowanego nadajnika, a następnie wykonać 
operacje 1.2 z nadajnika który chcemy skasować.

1.1.  Włączyć pamięć odbiornika przy pomocy już zaprogramowanego nadajnika sterowania 
indywidualnego :

-  Naciskać przez około 3 sekundy na przycisk PROG zaprogramowanego nadajnika sterowania 
indywidualnego. Napęd wykona obrót 0,5 sekundy w jednym kierunku, a następnie w drugim.

1.2. Zatwierdzić dokonać czynność z nowego nadajnika, który chcemy zaprogramować:
-  Naciskać przez około 1 sekundę na przycisk PROG nowego nadajnika. Napęd wykona obrót 

0,5 sekundy w jednym kierunku, a następnie w drugim.

-  Kompatybilny z odbiornikami i napędów

- Nadajnik : klasa III - Stopień zabezpieczenia : IP30
- Czas transmisji : maks 10 sek.
- Temperatura użytkowania : -10T60 (-10°C / +60°C)
- Temperatura przechowywania : -30°C / +70°C
-  Zasięg nadajnika: 20m przez dwie ściany żelbetonowe (w warunkach 

normalnych zanieczyszczenia)
-  Zasilanie : 3 V bateria litowa typu CR 2430. Żywotność około ± 3 lata 

przy obsłudze 4 razy dziennie
- Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniami sterującymi.

-  Nie należy umieszczać nadajnika w pobliżu powierzchni metalowych, 
Które mogłyby powodować zakłócenia w jego prawidłowym jego 
funkcjonowaniu (zmniejszenie zasięgu)

-  Używanie urządzeń radiowych pracujących na tej samej 
częstotliwości (433,42MHz) może spowodować pogorszenie 
działania naszego urządzenia (np: słuchawki radiowe hi-fi).

-  Nie zanurzaj urządzenia, uniknąć rozpryskiwania cieczy.
-  Nie używać materiałów ściernych ani rozpuszczalników do czyszcze-

nia urządzenia.
- Zakres częstotliwości: 433,050 MHz – 434,790 MHz F: 433,420 MHz
- Maksymalna moc wypromieniowana : ERP < 10 mW

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. 

Programowanie nadajnika na instalacji istniejącej1

Zapis i sterowanie dla pozycji pośredniej (P.I.)2

Parametry techniczne3

Wymiana baterii4

5s

Zapis:
-  Ustawić napęd w wymaganym 

miejscu.
-  Naciskać przez 5 sekund na 

przycisk STOP. Napęd wykonuje 
obrót przez 0,5 sekundy w jednym 
kierunku, a następnie w drugim. 0.5s

Sterowanie:
-  Naciskać na przycisk STOP 

nadajnika przez 0,5 sekundy. 
Napęd wykonuje obroty w 
kierunku pozycji pośredniej.
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