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Vysvětlení symbolů použitých v příručce:

Tento symbol uvádí speciálně důležité směrnice, týkající se instalace a funkce zařízení. Nedodržení směrnic  
označených tímto symbolem může způsobit úraz, poškození nebo zničení zařízení.

JESTLI-ŽE ZAŘÍZENÍ NENÍ UŽÍVÁNO V SOULADU S PŘÍRUČKOU,
PAK JE UŽIVATEL ZODPOVĚDNÝ ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY.

Tento symbol označuje speciálně důležité charakteristiky zařízení. Pečlivě si přečtěte veškeré informace, týkající  
se tohoto symbolu.

1.   ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A BEZPEČNOST UŽIVATELE  

Výrobce není zodpovědný za jakékoliv poškození způsobené nevhodnou instalací, neudržováním 
přístroje v náležitých technických podmínkách a použitím jednotky v rozporu s jejím účelem použití.

Nepokoušejte se demontovat, opravovat nebo upravovat jednotku sami. Jednotka nemá žádné 
servisní díly. Jednotky, u kterých byla zjištěna
a konstatována závada musí být odpojeny a předloženy za účelem opravy v autorizovaném servisním 
středisku.

Aby se minimalizovalo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, pak musí být jednotka chráněna proti 
atmosférickým srážkám a nadměrné vlhkosti.

Jednotku nepoužívejte v prostorách, kde hrozí nadměrné rázy, vibrace, prach, vlhkost, korozivní plyny a oleje.

Nepoužívejte jednotku ve výbušném prostředí.

Nepoužívejte jednotku v prostorách s výraznými změnami teploty, kde by byla vystavena vlivům kondenzace, 
nebo zamrznutí.

Nepoužívejte zařízení v prostorách, kde by byla vystavena přímým slunečním paprskům.

Jednotka  je  určena  pro  provoz  v  průmyslovém  prostředí  a  nesmí  být  používána  v  prostorách 
domácností nebo podobně.

2.   VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY  
Infračervený dálkový ovladač RCW-1 slouží k nastavování parametrů programovatelné zobrazovací jednotky PDU-420-W.

3.   TECHNICKÁ DATA  

Napájecí napětí 6V DC - 4 alkalické baterie typu LR44
(zaměnitelné: AG13, G13, A76, V13GA, RW82, L1154)

Dosah od 0,5 do 5 m (záleží na vlastnostech programovaného zařízení)

Provozní teplota
Skladovací teplota
Vlhkost

0°C až +50°C
-10°C až +70°C
5 až 90% (avšak žádná kondenzace)
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4.   POPIS ČELNÍHO PANELU  

Infračervený dálkový ovladač typ  RCW-1 může být používán 
jako  externí  programovací  klávesnice  pro  zařízení  s 
infračerveným  přijímačem  jako  jsou  programovatelné 
zobrazovací  jednotky  typ  PDU-420-W.  Zmáčknutí  tlačítka 
klávesnice na ovladači způsobí vyslání příslušného kódu tohoto 
tlačítka  infračerveným  vysílačem.  Funkce  kláves  záleží  na 
vlastnostech  zařízení  a  jsou  popsány  v  jeho  návodu 
(uživatelské příručce).

Pro bezchybný přenos signálu z infračerveného dálkového 
ovladače do zařízení namiřte ovladač k zařízení infračerveným 
vysílačem.

5.   VÝMĚNA BATERIÍ  

POZOR: 
Prosím, zkontrolujte místní předpisy pro nakládání s elektronickými 
výrobky. Vyhození baterií přímo do komunálního odpadu poškozuje 
životní prostředí.

Jestli-že  zařízení  nebudete  používat  delší  dobu,  doporučuje  se 
vyjmout z něj baterie.

Baterie nenabíjejte, nezkratujte a nevhazujte do ohně.

Nepoužívejte zároveň nové a staré baterie.

Nepoužívejte různé typy baterií.

Vždy vyměňte všechny čtyři baterie.

Pozor na polaritu (+/-) baterií.  Baterie umístěte do zařízení podle 
obrázku 5.1.

POZOR: Nesprávně umístěná baterie se může zahřívat a poškodit sebe nebo zařízení. V extrémním 
případě může dojít i k výbuchu baterií !!!

Jestli-že po výměně baterií  dálkový ovladač  nepracuje  správně,  baterie  ihned  vyjměte  a  ovladač nechte  zkontrolovat 
kvalifikovanou osobou nebo zašlete do servisu.

6.   ÚDRŽBA  
Zařízení  nemá žádné vnitřní  nastavitelné  nebo vyměnitelné prvky (mimo baterií),  které  by byly k  dispozici  pro 

uživatele. Věnujte pozornost teplotě okolí v místnosti, kde má být zařízení provozováno. Výrazně vysoká teplota způsobuje 
rychlejší stárnutí vnitřních prvků a zkrácení bezporuchových časů funkce zařízení.

V případě, že se zařízení znečistí, pak neprovádíme čištění ředidly. Pro čištění používáme teplou vodu s malým 
množstvím saponátu, nebo v případě výraznějšího znečistění použijeme etyl, nebo izopropylalkohol.

Použitím jakéhokoliv jiného činidla můžete způsobit trvalé poškození pláště zařízení.

Výrobek  označený  tímto  symbolem  by  neměl  patřit  mezi  komunální  odpad.  Prosím,  zkontrolujte  místní 
předpisy pro nakládání s elektronickými výrobky.

3

  
MENU
ESC

ENTER

Infračervený
vysílač

Klávesnice
(náhrada klávesnice 
programovaného zařízení)

Obr. 5.1. Správné 
umístění baterií



Dinel, s.r.o.
U Tescomy 249, 760 01  Zlín

Česká republika

tel. :  (+420) 577 002 002
fax:   (+420) 577 002 007

http://www.dinel.cz
e-mail: obchod@dinel.cz

mailto:sale@dinel.cz
http://www.dinel.cz/

	1. Základní požadavky a bezpečnost uživatele
	2. Všeobecné charakteristiky
	3. Technická data
	4. popis čelního panelu
	5. Výměna baterií
	6. ÚDRŽBA

