Instrukcja obsługi

1

ST-260

Bezpieczeństwo
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe
przepisy. Nieprzestrzeganie ich może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia.
Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać.
Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby
korzystające z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i funkcjami
bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję i upewnić się, że pozostanie z urządzeniem
w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży tak, aby każdy korzystający z niego przez
jego okres użytkowania mógł mieć odpowiednie informacje o użytkowaniu urządzenia
i bezpieczeństwie. Dla bezpieczeństwa życia i mienia zachować środki ostrożności zgodne
z wymienionymi w instrukcji użytkownika, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody spowodowane przez zaniedbanie.







OSTRZEŻENIE
Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie
elektryczne.
Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci.

uprawnienia

UWAGA
Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić sterownik, dlatego w czasie burzy
należy wyłączyć go z sieci poprzez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazda.
Sterownik nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Po zakończeniu redakcji instrukcji w dniu 10 stycznia 2016 roku mogły nastąpić zmiany
w wyszczególnionych w niej produktach. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania
zmian konstrukcji. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe. Technologia druku
może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach.

Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, że
produkujemy urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla
natury utylizacji zużytych elementów i urządzeń elektronicznych. W związku z
tym firma otrzymała numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie
oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady.
Segregując odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chronić środowisko
naturalne. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do
wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
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Opis urządzenia
ST-260 to uniwersalny zestaw bezprzewodowy do sterowników firmy TECH wyposażonych w
komunikację RS. Zestaw składa się z dwóch modułów:
1. Moduł v1 – przeznaczony jest do sterownika głównego z
komunikacją RS. Moduł ten przeznaczony jest do podłączenia do
urządzenia z własnym zasilaniem.

2. Moduł v2 – przeznaczony jest do urządzeń – modułów
dodatkowych z komunikacją RS np.: regulator pokojowy ST-280,
moduł do komunikacji GSM – ST-65, moduł do komunikacji
internetowej – ST-500 itp.

UWAGA
Aby osiągnąć największą czułość anteny należy moduł ST-260 v1
zamontować minimum 50 cm od jakiejkolwiek metalowej powierzchni,
rurociągów lub kotła.

Dane techniczne:

V1
Temperatura otoczenia
Zasilanie
Częstotliwość pracy

V2
5÷50⁰C

230V

6-12V
868 MHz
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