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  RCT K09-3 X RCS +-08 : לדגם הוראות הפעלה 

  .)לומד קודים(שקע חשמלי עם שלט רחוק לאלחוטי ממסר פיקוד 

A 16 -  רדיאטור חשמלי ועוד/ מפזרי חום / כח  1.5למזגנים עד מיוחד ב... 

  הכנסת הקוד .1

  . פתחו את תא הסוללה בשלט רחוק והניחו את הסוללה המצורפת במיקום הנכון −

הנורה תהבהב בקצב של אחת . תתחיל להאיר LED-ונורת ה, חברו את המקלט לשקע חשמלי −
  .לשנייה

המקלט ילמד את . לפי בחירתכם בשלט רחוק) שניות 2- למשך יותר מ(לחצו על מתג ההפעלה  −
פירוש הדבר הוא שהמקלט למד את , שניות ברצף ואז כבה 2מהבהבת  LED-כאשר נורת ה. הקוד

  . הקוד בהצלחה

  . ובחרו במתג הפעלה אחר עבור כל מקלט, בצעו שתי פעולות אחרונות אלה עבור כל המקלטים −

יש לחזור על פעולת ההגדרה , מהשקעאו לאחר שניתקתם את המקלט , לאחר הפסקת חשמל −
   .לעיל

  הפעלה .2

  . חברו למקלט כלשהו את המכשיר אותו אתם מעוניינים להפעיל בעזרת שלט רחוק −

  . כיבוי המתאים בשלט רחוק על מנת להפעיל את השקע/ לחצו על מתג ההפעלה  −

  . השקע כיבוי הממוקם ישירות על המקלט כדי להפעיל את/ תוכלו גם ללחוץ על מתג ההפעלה  −

  בעיות פתרון .3

  :הדבר עשוי לנבוע מהסיבות הבאות, אם מקלט כלשהו אינו מגיב לשלט רחוק −

  . החליפו אותה –סוללה חלשה בשלט רחוק  −

  . מרחק גדול מדי בין השלט רחוק לבין המקלט −

  . שניות 2על זמן הלחיצה על הכפתורים להיות לפחות  −

  ביטול הקוד .4

עוברת מהבהוב  LED-כאשר נורת ה. שניות לפחות 3כיבוי במקלט למשך / לחצו על מתג ההפעלה  −
  . פירוש הדבר הוא שביטול הקוד בוצע בהצלחה, מהיר להבהוב בקצב של אחת לשנייה

 LED-כאשר נורת ה. שניות לפחות 3בשלט רחוק למשך ) כיבוי כללי( ALL OFFלחצו על המתג  −
פירוש הדבר הוא שביטול הקוד בוצע , הוב בקצב של אחת לשנייהעוברת מהבהוב מהיר להב

  . בהצלחה

  
 230V AC ~ / 50Hz :  מתח חשמלי �
  230V AC / 3680W max - 16A :  דירוג �
  יותר ממיליון  :  קודים ללימוד �
 433.92MHz :  תדר השלט רחוק �
  מטרים 20 :  טווח השלט רחוק �
  על ידי לימוד :  הגדרת הקודים �
 /סימון הפעלה  �

  כיבוי 
: LED  

  23A / 12V DC Alkaline  :  סוג סוללה �
  


