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Ez a jeladó a POSEIDON® rendszer vevőivel együtt 
elektronikus készülékek vezeték nélküli irányítására 
használható, kódolt rádiófrekvenciás jelek használa-
tával. 
A jeladók elektromos csatlakozó dobozba vannak 
rögzítve.  
Az ujjunkkal a jeladó felé közeledve a vezérlő gom-
bok/területek kijelölve jelennek meg (1. ábra). A jel-
adó ellenőrzési területét megérintve (a teljes ellenőr-
zési terület röviden felvillan) kódolt jelet küld a csatla-
koztatott vevőnek, és az végrehajtja a beprogramo-
zott funkciót (például ON/OFF). 
A továbbított kód tartalmazza az információt, hogy 
melyik gomb (vagy gombok mely kombinációja) lett 
megnyomva. A vevő megvizsgálja ezt az információt, 
ami azt jelenti, hogy attól függően, hogy a billentyűzet 
mely részét nyomják meg, egyetlen jeladó több vevőt 
is képes vezérelni.       
A jeladó beprogramozható úgynevezett “többgombos” 
funkciókra (ON + OFF, TIMER + OFF) néhány gom-
bot/területet használva ONx/ OFFx (P8 T 4 iS). Né-
hány gombbal/területtel még a DIMM, JAL és a ROLL 
funkciót is lehet irányítani kétgombos üzemmódban.  
Első használatkor 
Csavarozza a jeladó keretét a csatlakozó dobozhoz, 
(No. D,60). A csatlakozó doboz nincs mellékelve, 
nem tartozék. Csatlakoztassa a jeladót a tápegység-
hez a 2. ábra szerint és helyezze a keretbe. Figyeljen 
a jeladó helyes elhelyezésére! A jeladót folyamatos 
működésre tervezték, olyan állandó helyre telepítve, 
melynek meg kell felelnie az összes ezzel kapcsola-
tos érvényes szabályozásnak és előírásnak. Amikor 
csatlakoztatja a jeladót, kapcsolja le a tápegységről! 
A jeladó kódját a vevő memóriájába programozásá-
hoz állítsuk a vevőt a kívánt programmódba és küld-
jük az inicializáló üzenetet a kiválasztott vezérlő gom-
bok/terület megérintésével a jeladón, 2 másodpercen 
belül. 
 
 
 
 
Megjegyzés:  
Csak szakképzett személy csatlakoztathatja vagy     
választhatja szét a vevőt a készülékhez (vagy a ké-
szüléktől) vagy a hálózathoz. 
Ha a nyomógomb beragad lenyomott helyzetbe több 
mint 60 másodpercig, a kód továbbítása automatiku-
san törlődik. 

A maximális hatótávolság biztosításának érdekében 
ne helyezze a készüléket fém alapra vagy fémtárgyak 
közelébe. 
 
Az ENIKA.CZ s.r.o. ezennel kijelenti, hogy a P8 T 1 
(2, 4) iS megfelel az előírt követelményeknek és 
egyéb előírásoknak a 1999/5/EC Direktívából. 
 
 
 
 
 

Technikai adatok P8 T 1 (2, 4) iS  

Csatornák száma: 
1 − P8 T 1 iS   
2 − P8 T 2 iS  
4 − P8 T 4 iS   

Tápegység: 230 V 50 Hz 

Fogyasztás: max. 1,5 W 

Működési hőmérséklet: -20 ÷ + 55 °C 

Működési frekvencia: 868,3 MHz 

Hatótávolság: 150 méterig (nyílt téren) 

Kódok száma: 224 

Súly: 120 g 

Méret:  80 × 80 × 9 (46) mm 

Tilos bármilyen technikai módosítást végezni az eszkö-
zön! 
 
Zařízení lze provozovat na základě aktuálního VO–R/10/. 
(viz www.ctu.cz) a za podmínek v něm uvedených. 

 
 

 

Prohlášení o shodě 
 
Výrobce: ENIKA.CZ  s. r. o. 
 190 00  PRAHA 9,  Pod Harfou 933/86 
 IČO: 28218167 
 

tímto prohlašuje, že výrobek 
 

typové označení: P8 T 1 iS  
 P8 T 2 iS  
 P8 T 4 iS  
specifikace: --- 
druh výrobku: jedno-, dvou- a čtyřtlačítkový vysílač  
frekvence: 868,3 MHz 
vf výkon: 10 dBm 
 
- je ve shodě se základními požadavky NV 426/2000 Sb. v platném 
znění a s NV 481/2012 Sb. v platném znění 
- odpovídá základním požadavkům a dalším ustanovením evropské 
direktivy 1999/5/ES (R&TTE) (Směrnice o radiových zařízeních a 
telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání 
jejich shody) a evropské direktivy 2011/65/EU (RoHS) 
- splňuje požadavky těchto norem a předpisů: 
 
rádiové parametry, EMC:  ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1: 2013 
 ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1: 2013 
 ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1: 2013 
elektrická bezpečnost:  ČSN EN 60950-1 ed.2: 2006 
 
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce. 
 

                                                                               
V Nové Pace dne 24. 11. 2015 ing. Vladimír Militký,  
 řízení sytému jakosti 
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