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Ogrodowe gniazda sieciowe „FM-Master”
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA! Należy uwzględnić, że do gniazda systemu przyciemniającego mogą być podłączane wyłącznie podane urządzenia. Gdyby mimo to
omyłkowo zostało podłączone do tego gniazda nieodpowiednie urządzenie, to moduł sterujący ogrodowego gniazda FM zabezpieczony jest
bezpiecznikiem topikowym 1,25 A, który w tym wypadku zadziała i będzie musiał zostać wymieniony.
Bezpiecznik ten znajduje się nad dwoma gniazdami górnymi i można go usunąć wzgl. wymienić, odkręcając osłonę zamykającą. Radzimy
zlecić to pracownikom centrum serwisowego.

Kable podłączanych urządzeń należy przełożyć przez żłobkowane szczeble w dolnej części obudowy. Dzięki temu przewody doprowadzające
zostaną zabezpieczone przed ciągnięciem i uniknie się niebezpieczeństwa potykania się o kable.

Wetknąć łącznik wtykowy kabla zasilającego do gniazda wejściowego. Nasunąć osłonę ochronną na obudowę, wprowadzając wpust
prowadzący osłony w szczelinę obudowy i przepychając całkowicie ku dołowi.

Naciśnięciem przycisku skontrolować działanie nadajnika ręcznego. Musi zaświecić się dioda kontrolna świecąca.

Wczytywanie danych nadajnika ręcznego
Aby umożliwić dostrojenie modułu odbiorczego gniazda ogrodowego FM do sygnału nadawczego nadajnika, moduł ten wyposażono w
„przycisk wczytywania”.
Przycisk ten znajduje się między dwoma górnymi gniazdami, za płytką osłonową. Może on zostać aktywowany zawartym w dostawie
trzpieniem, który należy wprowadzać aż do wyczuwalnego oporu w otwór płytki osłonowej.

Wczytywanie nadajnika

1. Nacisnąć krótko przycisk wczytywania.
2. Nacisnąć i przytrzymywać wciśnięty przez co najmniej przez 3 sekundy dowolny przycisk nadawczy.
3. Dzięki temu dane nadajnika zostają wczytane do odbiornika.
4. Czynności te pozwalają wczytać do 10 nadajników.

Kasowanie danych nadajników

1. Nacisnąć i przytrzymywać wciśnięty przez co najmniej przez 5 sekund przycisk wczytywania danych.
2. Wszystkie wprowadzone do pamięci nadajniki zostają skasowane.
3. Można dokonać teraz nowego zaprogramowania.

Dzięki temu można wczytać także większą liczbę nadajników (w razie utracenia nadajnika ręcznego można ponownie zamówić urządzenie
zamienne).

Funkcjonowanie i obsługa
Przez naciskanie odpowiednich przycisków 0 / I nadajnika ręcznego mogą Państwo włączać wzgl. wyłączać urządzenia podłączone do
dających się sterować gniazd.
Przy pomocy szerokiego przycisku + / - nadajnika ręcznego można sterować wysokością fontanny wzgl. natężeniem przepływu w pompie,
podłączonej do gniazda.
Dłuższe przytrzymywanie wciśniętego przycisku „-„ powoduje pracę pompy przy minimalnym natężeniu przepływu.
W optymalnych warunkach nadajnik dysponuje zasięgiem ok. 80 m na swobodnej przestrzeni.
Zasięg ten ulega zmniejszeniu przez
a) przeszkody usytuowane między nadajnikiem a odbiornikiem, np. ściany budynków itp.
b) zewnętrzne zakłócenia radiowe, np. telefon komórkowy
c) słabe baterie.
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