SATTINO
JUHTMETA PATAREITOITEGA UKSEKELL ST-230
1. Üldine kirjeldus.
• Sobib uksekellaks, majasiseseks kutseseadmeks või personaalseks alarmseadmeks,
kasulik kodus ja kontoris;
•
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• Komplektis nimesildiga kellanupp;
• Tööulatus: takistuste puudumisel 150 m, kui tööulatus ei ole piisav on seda
võimalik suurendada paigaldades distantsuksekella tugijaama RT-228
• Kasutaja individuaalse koodi valimise võimalus;
• Samaaegselt töötavate uksekellade ja kellanuppude hulka on võimalik vajadusel
suurendada;
• Tööks muutlikes ilmastikuoludes (nt väravas) soovitame kasutada uksekellanuppu
PDH-991,
• Valida saab kaheksa tooni hulgast, sh näiteks: koera haukumine;
• Helitugevuse reguleerimine (lüliti “vaikne-valju” (“quiet-loud”)),
• Komplektis ei sisaldu uksekella patareid,
2. Uksekella häälestamine tööks kellanupuga.
Vastuvõtja häälestamiseks tööks kellanupuga toimige järgnevalt:
. eemaldage uksekellast patareid,
. valige kodeerimislülitite 1, 2, 3, 4 abil kellanupu kood (joonis 5),
. paigaldage uuesti uksekella patarei,
. vajutage kellanuppu – uksekell on häälestatud tööks kellanupuga.
Valida saab 16 koodi määrava kombinatsiooni vahel.
Kellanupu vajutamise tulemusena edastab seade signaali 2 sekundi kestel.
3. Meloodia ja tooni valimine.
Meloodiate ja toonide valimine toimub vajutades kellanupu kodeerimislülitite
lähedal asuvat nuppu „S”. Iga nupuvajutus muudab valitud meloodiat või tooni.
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TEHNILISED ANDMED.
Saatja – Kellanupp (tüüp ST-229P):
. toitepinge: 1 x CR 2032/3V patarei
. signaaliedastus: raadiolaine
. signaaliedastuse kestus: t = 2 sec
. sagedus: 433,92 MHz
. koodid: 16 koodi
. saatja võimsus: < 5 mW
. tööulatus: ~ 150m takistuste puudumisel
. kaitseklass: III
. kaitseaste: IP44
. mõõdud: 80 x 26 x 32
Vastuvõtja – patareitoitega uksekell SATTINO:
. toitepinge: 4 x 1,5 V R6 patareid või 6 V alalisvoolu adapter
. voolutarve:

- ooterežiimis 0,47 mA
- helialarm 90 mA

. sagedus: 433,92 MHz
. heli: 8 tooni ja meloodiat
. helitugevuse reguleerimine: helitugevuse lüliti (LO(vaiksem)/HI(valjem))
. helitugevus:

- LO - ~ 75 dB
- HI - ~ 80 dB

. kaitseklass: III
. kaitseaste: IP20
. mõõdud: 125 x 120 x 30

Tootja: SCI LTD (Hiina)
Turustaja: Zamel S.C.(Poola), www.zamel.pl
Maaletooja ja garantii: AS Silmani Elekter, www.silman.ee
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