
5 Канален RF приемник - AM-1009EA-5CH 

Входящо
Напрежение

ЗабележкиИзходен
Ток

12-36VDC Постояннно напрежение5x(96-288)W5x8A

Изходна 
Мощност

Размер

Снимка Функции

Степен на влагозащита: IP20 Радио честота : 868mhz 

Диаграма на свързане

Правила за безопасност

1) Да се въведе в експлоатация от квалифициран електротехник
2) IP20.Избягвайте директна слънчева светлина и влага. Ако е инсталиран на открито, моля уверете се , че 
продуктът е във влагозащитена кутия
3) Необходима е вентилация на продукта за правилно охлаждане
4) Погледнете изходното напрежение на светодиодните захранвания преди инсталиране на продукта
5) Никога не монтирайте този продукт при включено напрежение от мрежата!

• ИЗКЛЮЧЕТЕ МРЕЖОВОТО НАПРЕЖЕНИЕ преди монтаж! • ПАЗЕТЕ продукта от влага 

Съвети за безопасност

Експлоатация
Свържете спрямо диаграмата.
Свързване на приемника с дистанционното:
1. Свържете и включете  RF приемника
2. Включете дистанционното ( в зависимост от модела), натиснете “Learning Key ” (Бутон за обучение) на приемника, и  

инструкциите на конкретния модел RF дистанционно управление), светлините ще примигнат, показвайки успешно свързване.
натиснете някой от бутоните на дистанционното - зона, цветен кръг или който и да е от бутоните, (моля погледете 

Забележка:
 Един приемник може да бъде свързан с максимум 8 бр.  дистанционни управления
Изтриване на свързването:

2.Натиснете и задръжте  “ Learning Key”  за повече от 3 секунди, докато светлините не примигнат, 
тогава свързването е изтрито успешно.

1. Свържете и включете  RF приемника
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