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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Częstotliwość: 433,92 MHz 
Efektywna wysyłana moc: > 0,1 mW 
Modulacja: amplituda (włączona/wyłączona) 
Prąd zasilania: 10 mA 
Bateria: 2 x CR2025, 170 mAh, Litowa 
 
Czas pracy baterii: 6000 trzysekundowych transmisji. Wskazania te mogą 
zmieniać się w przypadku róŜnych producentów baterii. 
 
WYMIANA BATERII: 
Baterie naleŜy wymienić gdy zasięg radia ulegnie zmniejszeniu lub gdy natęŜenie 
światła diody zacznie słabnąć. 
NaleŜy uŜyć śrubokrętu aby podwaŜyć obudowę tak jak pokazano na rysunku 2. 
NaleŜy przestrzegać właściwej polaryzacji wskazanej na rysunku 1. 
 
UWAGA: Baterie zawierają czynniki zanieczyszczające środowisko, muszą być 
one usuwane zgodnie z normami odnoszącymi się do środowiska (V2 
ELETTRONICA zaleca uŜywanie przeznaczonych do tego systemów pozbywania 
się odpadów). Nadajnik równieŜ zawiera elementy zanieczyszczające środowisko; 
naleŜy więc postępować z nim w ten sam sposób. 
W przypadku, gdy baterie zaczną tracić zawarty w nich elektrolit, naleŜy je 
niezwłocznie wymienić, unikając kontaktu z nim.  
 
99/05/EC DYREKTYWA ZGODNOŚCI 
Nadajniki HANDY są w zgodności z postanowieniami następujących dyrektyw WE, 
i poniŜszych norm: 

• EN 60950 wraz z odpowiednimi modyfikacjami 
• EN 301 489-1 
• ETS 301 489-3 
• EN 300 220-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA NADAJNIKA 
1. Przed przystąpieniem, do uruchomienia napędu naleŜy się upewnić czy 

ruch bramy nie będzie kolidował z przedmiotami (np. samochód, 
przyczepa) lub osobami znajdującymi się w pobliŜu bramy. 

2. Nadajnik Handy 4 umoŜliwia otwarcie i zamknięcie bramy przez 
naciśnięcie przycisku 1 w pilocie na ok. 1 s. Naciśnięcie przycisku w 
trakcie ruchu spowoduje odwrócenie kierunku biegu. 

3. Wjazd/wyjazd moŜe nastąpić dopiero po całkowitym otwarciu bramy i 
zgaśnięciu lampy ostrzegawczej. 

4. Po przejechaniu naleŜy zamknąć bramę stosując się do zaleceń zawartych 
w punkcie 1 i 2. 

5. Odjechać od bramy moŜna dopiero po całkowitym zamknięciu  
i zgaśnięciu lampy ostrzegawczej. 

 
UWAGI: 

• Nadajnik moŜna uŜywać tylko wtedy, gdy całkowicie widać bramę. 
• Nadajnik naleŜy przechowywać w taki sposób, aby niemoŜliwe było 

przypadkowe uruchomienie pilota (np. z kluczami w kieszeni). 
• Zasięg nadajnika zaleŜy od warunków zewnętrznych, jednak nie 

powinien być mniejszy niŜ 5 m. 
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