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KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED 
 

Raadiotransmitter RNK-04 on 
juhtmevaba EXTA FREE kontrollsüsteemi 
edastusseade. Seda kasutatakse 
järgnevateks kontrollfunktsioonideks: 
sisse/välja lülitamine, helendus/hämardus, 
ruloode tõstmine/langetamine ning ajaline 
reziim. Seade on kerge ning ei vaja välist 
vooluallikat ja selle saab lihtsalt paigaldada 
soovitud pinnale (klaas, puit jne).  

 
 
 

OMADUSED 

● 2 nupu ja 4 kanaliga raadiotransmitter 
● EXTA FREE süsteemi ressiiverite 

kaugjuhtimine 
● Kahe ressiiveri iseseisva juhtimise 

võimalus 
● Suur kasutusvahemaa (kuni 250 m) 
● Vooluallikas: patarei 
● Lihtne paigaldus soovitud kohta 
● Andmeedastuse ja patarei tühjenemise 

indikaator 
● Võimaldab samaaegselt sisse/välja 

lülitada soovitud arvu EXTA FREE 
süsteemi ressiivereid 
 

 

RNK-04 

          Sisendpinge:  3 V DC    

Patareitüüp:   CR2032 

Patarei kasutus:  3 - 5 aastat (sõltuvalt kasutusest)     

Kanalite arv:    4 

Transmissioon:   raadio 868,32 MHz   

Kodeerimisviis:   suunamata 

Kodeerimine:  ülekandega                         

Vahemik:     kuni 250m avatud alal 

              Andmeedastuse/patarei indikaator:    punane LED    

Töötemperatuur:      -10 ... +55 oC 

                Asukoht:   valitav 

        Kinnitamine:   seinakinnitus, kahepoolne teip               

Korpuse kaitsetase:    IP20 (EN 60529) 

       Kaitsetase:   III    

Saastetase:     2 

      Mõõdud:  90 x 80 x 11,5 mm 

   Kaal:   0,038 kg 

   Standardilevastavus:  ETSI EN 300 220-1, 
ETSI EN 300 220-2 

 
 

TUTVUSTUS 
 

 
Tööindikaator 

 
 
 

 
Vajutusnupud 

Alus 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ärge visake kasutatud patareisid ja  
      elektroonikaseadmeid prügikasti, 

viige need vastavatesse 
kogumispunktidesse.  

http://www.zamelcet.com/
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PAIGALDAMINE JA PATAREIVAHETUS 
 

Vajutades nuppu, edastab transmitter 868,32 MHz sagedusel signaali mis kontrollib EXTA FREE ressiivereid. Seadme 
programmeerimise täpse juhendi leiate EXTA FREE kasutusjuhendist. Seadme tööulatust (sõltuvalt ressiiverist kuni 250m), saab 
suurendada kasutades retransmitterit või paari RTN-01 retransmitterit. Seadme saab paigaldada vabalt valitud kohta, kasutades 
kahepoolset teipi või seinakinnitusi 5 x (3 x 30) mm. 

 

Seinakinnitustega paigaldamine: 
1. Eemaldage vajutusnupud- vajutage nupp alla ning 

lükake teise külje pessa kruvikeeraja ning tõstke 
nupp üles.  

2.Tehke seina soovitud kohas kaks transmitteri aluse 
kinnitusavadele vastavat ava.  

3. Kinnitage seinakinnitused. 
  4. Kinnitage seadme alus kruvidega seinakinnituste    

külge.  
5. Kinnitage vajutusnupud kohale. 

 

PATAREI VAHETAMINE 
Patarei tühjenedes vilgub punane LED 
andmeedastuse ajal.  
1. Eemaldage vajutusnupud (joonis 1).  
2.Eemaldage kruvikeeraja abil riivi avades   

trükkplaat (joonis 2).  
3. Eemaldage patarei (joonis 3).  
4. Sisestage uus patarei. Kontrollige et sisestaksite 

patarei õigetpidi, vastasel juhul võite seadme 
rikkuda.  

5. Asetage eemaldatud trükkplaat tagasi kohale.  
6. Kinnitage vajutusnupud kohale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Joonis 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 2 Joonis 3 
 

 

 

 

 

KASUTAMINE 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

KOOSKASUTAMINE JA KASUTUSVAHEMAA 
 

 ROP-01 ROP-02 ROB-01 SRP-02 SRP-03 RWG-01 RWL-01 ROM-01 ROM-10 RDP-01 RTN-01 

RNK-02 180 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 180 m 250 m 250 m 180 m 250 m 

RNK-04 180 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 180 m 250 m 250 m 180 m 250 m 

MÄRKUS: Väärtused on antud ideaalolude kohta, ilma seadmete vahel asuvate segavate takistusteta. Takistused võivad vähendada edastusulatustulatust:  
Puit ja kips: 5 ... 20 %, tellised: 10 ... 40 %, raudbetoon: 40 ... 80 %, metall: 90 ... 100%, klaas: 10 ... 20 %, samuti võivad seadmete tööulatust segada elektriliinid, raadio- ja 
televisioonitransmitterid jne.  
 

 

GARANTIIKAART 
 

Seadme garantiiperiood kehtib 24 kuud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müüja tempel, allkiri ja müügikuupäev 

 

 
1. Seadmel on kaheaastane tootjagarantii. 

2. Garantiitingimuste alla ei kuulu: a) mehhaanilised defektid mille on põhjustanud transport või muud tegurid; b) ebakorrektsest 

paigaldamisest või kasutamisest põhjustatud defektid; c) seadme muutmisest põhjustatud defektid; d) vääramatust jõust või muust 

tootjast olenemata põhjusest tekkinud defektid; e) vooluallikas (patarei).  

3. Garantiiavaldus tuleb esitada edasimüüjale kirjalikult.  

4. Tootja tegeleb garantiiteenusega vastavalt kehtivatele regulatsioonidele.  

5. Tootjal on õigus defektne toode parandada, vahetada või tagastada ostusumma.  
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