
 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ST-02/084

Με την παρούσα η KAL ELECTRONICS δηλώνει οτι o ασύρματος/επιτοίχιος πομπός 
ST-02 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απατήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/εκ (ΠΔ 44/2002) και φέρει τη σήμανση  CE 
και αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης .

KENTΡIKH ΔΙΑΘΕΣΗ   
KAL ELECTRONICS
www.kal-electronics.gr 

         ΤΕΧΝΙΚA  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
* Τύπος : Ασύρματος –Επιτοίχιος Διακόπτης αφής                                  
* Συχνότητα: 433.92 Μhz
* Τάση λειτουργίας: DC 3V    ,2ΧCR2032 
* Ένταση ηρεμίας : 3.5μΑ
* Ένταση λειτουργίας : 13±1mA
* Κώδικας : Σταθερός 
* Κανάλια : 2 κανάλια 

( ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ SW-084 )



 

Μέθοδος προγραμματισμού με τον δέκτη SW-084

1) Λειτουργία μπουτόν . 
 Πατήστε το μπουτόν P1 (πάνω στον δέκτη) μια φορα για να προγραμματίσετε το πρώτο καναλι ώστε να λειτουργει
 σαν στιγμιαιος  διακόπτης (μπουτον) . Αμέσως πατήστε το αντίστοιχο κουμπί του ασυρμάτου διακόπτη που θελετε 
 να προγραμματισετε.
 Μολις αναγνωριστεί , το LED αναβοσβήνει μια φορα και ενεργοποιειται το αντίστοιχο ρελέ . 
  
Πατήστε το μπουτόν P1 (πάνω στον δέκτη) δυο φορές για να προγραμματίσετε το δευτερο κανάλι ώστε να λειτουργει 
σαν στιγμιαιος διακόπτης (μπουτον) . Αμέσως πατήστε το αντιστοιχο κουμπί του ασυρματου διακόπτη που θελετε
να προγραμματισετε. 
Μολις αναγνωριστεί  , το LED αναβοσβήνει δυο φορές και ενεργοποιειται το αντίστοιχο ρελέ . 

2) Λειτουργια διακόπτη .
Πατήστε το μπουτόν P1 (πάνω στον δέκτη) τρεις φορες για να προγραμματισετε το πρώτο καναλι ώστε να λειτουργει
σαν διακοπτης  . Αμεσως πατηστε το αντίστοιχο κουμπι του ασύρματου διακόπτη που θελετε να προγραμματισετε. 
Μολις αναγνωριστεί , το LED αναβοσβηνει τρεις φορές και ενεργοποιειται το αντίστοιχο ρελέ . 

Πατήστε το μπουτον P1 (πάνω στον δέκτη) τεσσερις φορες για να προγραμματίσετε το δεύτερο κανάλι ώστε να 
λειτουργει σαν  διακοπτης . Αμεσως πατήστε το αντιστοιχο κουμπι του ασυρματου διακόπτη που θελετε 
να προγραμματίσετε. 
Μολις αναγνωριστεί, το LED αναβοσβήνει τεσσερις φορες και ενεργοποιειται το αντίστοιχο ρελέ . 

Εγκατάσταση

üΕύκολο στην εγκατάσταση σε οποιοδήποτε μέρος κι αν θέλετε

üΣτερεώνεται με ταίνια διπλής όψεως . Δεν χρειάζεται κατσαβίδι


