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MV-TR 
433Mhz távirányítók 

 
Használati és üzembe helyezési útmutató 

szakképzett telepítőknek! 
 

 
Elektromos paraméterek: 
 
Kézi adó tápfeszültség:  ............. 3V CR2430 Gombelem 

FTR fali adó tápfeszültség........... 3V CR2032 Gombelem 

Hatótávolság: ........................... kb. 30m 

Védelem: ................................. IP44 

Működési hőmérséklet tart.: ....... -10…+40oC 

Adófrekvencia ........................... 433,92Mhz 

Kézi távirányító méretek: ........... 130x45x11mm 

Fali távirányító méretek ............. 870x80x11mm 

 

Elem behelyezése, cseréje: 

Amint az elemet behelyezte az elemtartóba (2mp-ig ellenőrizheti a kijelzést, az 
összes szegmensnek láthatónak kell lennie a kijelzőn az LCD-s típusok esetén). 

A fali távirányítók esetében az elem már benne van, csere esetén egy 

csavarhúzó segítségével vegye le az előlapot, majd a nyomtatott áramkört 
szerelje le a tartóról. Az elem könnyedén kitolható. Tipp: Nem kell 

lecsavarozni, ha van egy megfelelő fapálcika, vagy műanyag rúd, ezzel 
könnyedén kitolható az elem. 
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Használat: 

A redőnymotor típusának megfelelően használhatja a funkciókat, a megfelelő 
irányt megnyomva működtetheti a redőnymotorokat. Csak épületen belül 

használja, a távirányítók nem vízálló típusok. 

 

Mit ne tegyen: 

Ne ütögesse! 

Ne dobálja, ne ejtse le! 

Ne helyezze bele az elemet fordítva! 

Ne szerelje szét! 

Ne nyomja erősen a gombokat! 

Ne tegye ki az elemek ártó hatásainak! 

 

A távirányító tisztítása: 

A távirányítót tisztítsa puha szövettel és némi ablaktisztító folyadékkal, nedves 

törlőkendővel. Ügyeljen arra, hogy a ne kerüljön bele víz. Tisztítás után törölje 
szárazra. 

 

Amikor nem használja: 

A távirányító csomagolása egy mágnessel ellátott konzolt is tartalmaz. A 

műanyag konzol a falra szerelhető, jelölje át a csavarok helyét, majd készítse 
el a megfelelő átmérőjű furatot és csavarozza fel a megfelelő tipli és csavar 
segítségével. 

 

A távirányítót ráhelyezve a konzol azt biztosan tartja, nem esik le. Célszerű azt 

megfelelő távolságba az ablak közelébe elhelyezni. 
 

Fali távirányító telepítése és használata: 

Csavarhúzó segítségével pattintsa le a fedelet, ügyeljen a nyomtatott áramkör 

épségére. A hátlapon lévő furatokat jelölje át, és készítsen megfelelő furatot a 
falra. 

Figyelem! Fém felületre közvetlenül ne szerelje fel, mert leárnyékolja azt. 

Csavarozza fel a falra, majd pattintsa vissza az előlapot. 
Az előlapon található egy védő fólia, csak a felszerelés után húzza le! 
 

Amennyiben a távirányító meghibásodik, vagy elhasználódik, 

veszélyes hulladékként kezelje! 

 


