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Moduł Radiowy należy podłączyć w miejsce przewodu komunikacyjnego w magistrali RS. Może pośredniczyć w komunikacji zarówno w 

magistrali RS485-1 jak i w magistrali RS485-2. 

W celu wykonania połączenia komunikacyjnego pomiędzy dwoma sterownikami należy użyć dwóch sparowanych modułów radiowych. 

Moduł Radiowy – widok w przoduRys. 1.    
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Procedura parowania modułów:
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Podłączyć dwa moduły do zasilania i w czasie krótszym niż 2 minuty na jednym z nich nacisnąć czerwony 

przycisk i trzymać go.

Obserwować  czerwoną diodę sygnalizacyjną. Dioda zacznie pulsować seriami. Zdjęcie palca z przycisku w trakcie 

trwania odpowiedniej serii spowoduje ustawienie trybu modułu. Tryby modułu przedstawiono w tabeli 1.  

Po puszczeniu przycisku w trybie Start parowania należy zweryfikować czy oba modułu są sparowane (czerwona 

dioda pulsuje seriami po 2 razy).
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Przywracanie ustawień fabrycznych

Start parowania

Znaczenie

IV Jeśli parowanie się nie powiodło należy przywrócić w obu modułach ustawienia fabryczne i ponownie uruchomić 

start parowania na jednym z nich.

Uwaga: Zasięg modułu radiowego zależy od konstrukcji budynku.

Tab. 1 Sygnalizacja LED poszczególnych trybów pracy



 

Symbol umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje na selektywną zbiórkę zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, że produkt ten nie powinien być wyrzucany 

razem z innymi odpadami domowymi. Właściwe usuwanie starych i zużytych urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych pomoże uniknąć potencjalnie niekorzystnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi.

Obowiązek selektywnego zbierania zużytego sprzętu spoczywa na użytkowniku, który powinien oddać 

go zbierającemu zużyty sprzęt. 

ź Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub 

osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, 

przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się sprzętem.
ź Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie 

naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

UWAGA!
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