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Εγκαταoταση τηλεXειρ ισμo0

RrccΙvεr

ΙτPoΣoxH
To set τηλεxειριoμo0 Exει ελεxΘε[

απ6 τηv ΕNcoN HΕLLAS
oε 6λεζ τιζ λειτoυργlεg τoυ.

Mετd την εγκαταοταoη
καμiα εγγ0ηoη δεv τo καλ0πτει.

ΠPoΣoxH
oτη oωoτη τoπoθEτηoη τηg μπαταρ[αq

1 . Aπooυvδ€oτε τα καλΦδια τoυ ρε0ματoζ εdv πρ6κειτα.
για €vαv ηδη εγκατεoτημ€vo ανεμιoτηρα. Φρovτioτε ωστε
τo καλΦδιo τηg κεραiαζ να μηv πι€ζεταιαπ6 τoν κΦvo.

2. ΕvΦoτε τα καλΦδια 6πωq φαivεται oτo oxημα 2

XρησιμoπoιΦvταg τα Kαπ πoυ βρioκovται στη oυoκευαoiα.
Evιboτε τo μα0ρo καλΦδιo απ6 τoν δ€κτη με τη φdση τηζ
παρoxηg σαζ Kαι τo ασπρo με τoV oυδ€τερo. Tα υπ6λoιπα
τρiα καλιbδια (Kαφ€, κ6κκιvo, μπλε) με τα αvτioτoιXα τoυ
αvεμιoτηρα. Πρooo;1η πριv απ6 oπoιαδηπoτε o0νδεoη
πρ€πει vα €xoυμε κλειοτ6 τo ρε0μα απ6 τov π(vακα.

3. Συvεx[oτε ΚαvovιKα με τηv τoπoΘ6τηoη τoυ ανεμιoτηρα
€τoι 6πωζ αυτη περιγραφεται στιζ oδηγiεq Xρηoηq τoυq.

4. Υπdρxει η δυvατ6τητα επιλoγηc τηc oυxν6τηταg
επικoιvων(αζ τηζ μovαδαg τηλεxειριoμo0 oε περiπτωoη
παρεμβoλιbν με αλλεg oυoκευ€g. Για vα γ(vειαυτ6 πρ€πει
vα εvτoπioετε τoν διακ6πτη oτov δ€κτη (oxημα 3) αλλαξτε
κdπoιov η κdπoιoυg απ6 τoυg διακ6πτεg κoιτΦvταg τη
Θ€oη τoυq ανdλoγα με τoυζ αριθμo0g πoυ υπdρxoυv απo
κdτω. Kdvτε τo iδιo oτo τηλεxειριoτηριo 6μωq αυτη τη

φoρd oι διακoπτεg vα ε(vαι αvτioτρoφα απ6 αυτo0g τoυ
δ€κτη.

5. To τηλεxειριoτηριo λειτoυργε[ με μια απλη μπαταρiα 9V

Πρoooxη 6ταv o αvεμιoτηραζ σαζ €xει τo o0oτημα με τα
αλυoιδdκια, τ6τε Θ€τoυμε τoV ανεμιστηρα oτo μdξιμoυμ
τηg ταx0τηταζ και μετd τoπoΘετo0με τoν τηλεxειριoμ6 και
δεv xρηoιμoπoιo0με πoτ€ ξαvα τα αλυoιδdκια.

ΠPoΣoxH
o τηλεxειριoμ6g τoυ αVεμιστηρα δεv επιδ€xεταιντιμερ Kαι
λdμπα oικovoμiαg. Kivδυvoζ Καταστρoφηc τηq πλακ€ταg.

Πρooo1η oτηv €vωoη καλωδiωv
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