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Gyártója: Aplicaciones Electrónicas y 

de Radiofrecuencia S.L
Ország: SPANYOLORSZÁG
Márka neve: AERF
Típus: ECO-R
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Megfelel a következő előírásoknak:

ETSI EN 300 220-1 V2.21  (04-2008), ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 
(08-2002), ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08-2002), EN 60730-1: 
2003

A termék eleget tesz az Európai parlament 1999. március 9.-én 
kelt R&TTE 99/05/CE utasításának. Ezt az utasítást a spanyol
törvényhozás 2000. november 20.-án iktatta be a Real Decree 
1890/2000 számú drektívaként. Megfelel továbbá a 1999/5/CE 
elektromos rádió spektrum védelmi és a 2004/108/CE,  
elektromágneses megfelelőségi utasításoknak.

2008. január 01.

                  FRANCESC MARTINEZ ESPINET, Műszaki igazgató

Gyors, intelligens kódolású, mely biztonságos és nem másolható.
5, egymástól független funkció választható a 3 nyomógomb 
segítségével.

INFORMÁCIÓ

SPECIÁLIS FUNKCIÓ 
A speciális funkció nyomógomb a programozási módba lépéshez 
használható. Lásd vevő leírása, vagy érdeklődjön a vásárlás helyén.

ELEM CSERE

Az elem cseréjéhez távolítsa el a távirányító hátlapján található  
csavart és vegye le a hátlapot. Helyezzen be egy új elemet.

 Tápfeszültség  1 x 12V elem   
 Titkosítási mód  Ugrókódos
 Nyomógombok száma  3
 Funkciók száma  5
 Frekvencia  433,92 Mhz
 Adóteljesítmény                        -12 dBm
 Hatótávolság  100 méter
 Működési hőmérséklet                -20°C - +85 ºC

TECHNIKAI JELLEMZŐK

TÁVIRÁNYÍTÓ FELTANÍTÁSA
Kézi feltanítás
- Nyomja meg a vevőn a PROG/RES gombot 1,5mp-re. 
- Amikor egy hangjelzést hall, vagy a PROG LED világít, engedje 
el a vevőn a gombot, hogy belépjen a távirányító feltanítási 
módba. 

- Ettől kezdve taníthat fel adókat a vevőhöz.
- Az adó feltanításához nyomja meg bármelyik nyomógombját. 
- A távirányító feltanítását egy hangjelzés vagy a PROG LED 

villogása jelzi.
- A vevő automatikusan kilép programozói módból az utolsó  
távirányító feltanítása után 10 mp.-cel. Ezt két hangjelzés,  
vagy a PROG LED kikapcsolása jelzi. 
Az egyik már feltanított távkapcsoló speciális funkció nyomó- 
gombjának megnyomásakor a vevő biztonségi okokból auto- 
matikusan kilép a programozói módból (10 másodpercen belül).

Félautomatikus feltanítás
- Ehhez a művelethez a rendszernek rendelkeznie kell legalább   
egy feltanított távirányítóval. 

- Nyomja meg a már feltanított távirányító egyikén a speciális 
funkció nyomógombot. 

- Amikor meghallja a hangjelzést vagy a PROG LED világítani kezd, 
engedje el a gombot, hogy a vevő belépjen programozói 

  módba.
- Innentől kövesse a kézi feltanítás lépéseit.
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Speciális funkció

ÖSSZES TÁVIRÁNYÍTÓ TÖRLÉSE

MEMÓRIA MEGTELT JELZÉS

- Az összes távirányító törlésének folyamata.
- Nyomja meg a PROG/RES gombot 3.5 másodpercig.
- 1.5 másodperc után a LED világítani fog, jelezve, hogy  

belépett programozói módba. Tartsa továbbra is lenyomva a 
nyomógombot. 

- 3.5 másodperc után a LED villogni kezd.
- Engedje el a nyomógombot. 
- A vevő törli az összes feltanított távirányító kódot.
- A rendszer programozói módban marad, készen az új 
távirányítók feltanítására.

Abban az esetben, ha a feltanítási kísérletkor a LED 10 mp.-ig 
villog, a memória megtelt.
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