
                           
UZAKTAN KUMANDA MODÜLÜ 

                                                                
                                

-C5A

 Alýcý Modül

Güvenlik ve Önemli Uyarýlar

4

Ürün adý:Ýki çýkýþlý uzaktan kumanda modülü.
(El kumandasý ve Alýcý modül)

Kullaným amacý:220 volt ile çalýþan kondaktörleri 
(Lamba,motor..vs)uzaktan kumanda ile çalýþtýrmak 
için kullanýlýr.

Markasý modeli:nox-C5A

Çalýþma sýcaklýðý:-10 ile +55 °C

Volt: AC 230 V 50 hz / 10 A

Ölçüler: 550mm x 880mm x 440mm
RF 433.920 MHZ. UHF EN 300 220 uyumlu

El Kumandasý Genel Özellikler (verici) :

*2 butonlu                               
*Lehim þifreli                           
*433.920MHz çalýþma frekansý  
*Modülasyon tipi ASK (OOK)    

  

* PT2260-2262 kod entegresi
*Maksimum 10mW çýkýþ gücü
*Türkiye ve Avrupa için yasal ISM bandý
*1 adet 23A tipinde 12V'luk pil ile çalýþma  

El Kumandasý
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EKÝNOKS TEKNOLOJÝ CÝHAZLARI ÝMALAT SAN VE TÝC.LTD.ÞTÝ.
  

                                           
    www.ekinoxtr.com / kumanda@ekinoxtr.com

 Milli Egemenlik cad. 40. sk. No :33   ANTALYA / TÜRKÝYE 

       Tel: +90 242 248 47 70 / Fax:+90 242 248 13 77

Üretici Firma:

! 

! Ýki çýkýþlý uzaktan kumanda modülünü kullanmadan önce kullaným kýlavuzunu mutlaka okuyun ve güvenlik 
kurallarýný uygulayýn.
! Alýcý Modülü ve El Kumandasýný sudan,direk güneþ ýþýðýndan,aþýrý sýcak ve soðuk ortamlardan, darbeden, dýþ 
etkenlerden mutlaka koruyunuz.
! Alýcý Modülü konusunda uzman ve ehliyetli kiþilere montajýný yaptýrýn. Dikkat :Montaj esnasýnda elektirik baðlantý
þemasýna göre kablo baðlantýsýný uygulayýn.
! Yanlýþ kablo baðlantýlarýnda Alýcý Modül arýzalanacak ve garanti dýþý kalacaktýr.
! Yaðmurlu ve þimþekli havalarda kumanda modülünü çalýþtýrmayýnýz.
! Alýcý Modül ile El Kumandasý arasýndaki en iyi iletiþim mesafesi her iki taraftaki antenlerin birbirini görmesi ile elde 
edilir.Herhangi bir obje veya metal bir engel iletiþim mesafesini düþürecektir.Alýcý Modülü metal bir hazne içine 
koymayýnýz.
! Alýcý Modül ile El Kumandasý arasýndaki sinyal göndermeleri, gönderilen sinyallerin metal yüzeylerden,binalardan
 vb. gelen yansýmalardan etkilenirler. Bu yanlýþ data alýmlarýna yolaçabilir.
! Kumanda modülü elektromanyetik dalgalar yardýmý ile haberleþmesinden kaynaklý olarak, çevresel koþular sebebi ile
 iletiþimde geçici kesilmeler olabilir. Üretici bu tür durumlarda ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
! Kumanda modüllerden kaynaklanan elektromanyetik dalgalardan etkilenmesi muhtemel cihazlar, yakýn çevrede
 kullanýlmamalýdýr.
! Ýletiþim performansý çevresel koþullardan etkilenebilir. iletiþimde geçici kesilmeler olabilir.
! Kumanda modül yoðunlaþmaya maruz býrakýlmamalýdýr (soðuk bir ortamdan sýcaklýk farký oldukça yüksek bir 
ortama alýnmamalýdýr).
! El Kumandasý uzun süreli kullanýlmayacak ise pilin cihazdan ayrýlmasý tavsiye edilir. Aksi durumda pil akýntýsý ve 
kalýcý zararlar doðabilir.
! Ýlave El Kumandasý özellikleri için  ( üretici firma veya satýcý firma ile irtibat kurun).
! Bu ürün patent korumalýdýr.

! EMNÝYET ÝÇÝN 
UZAKTAN KUMANDALI CÝHAZINIZ ÇALIÞIRKEN MUTLAKA GÖRÜÞ MESAFESÝNDE KALARAK TAKÝP EDÝN.

Elektrikli cihaz kullanýmýndaki temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalýdýr

GA ANTÝ L ESR BE G Ý

MALIN  Cinsi : ÝKÝ ÇIKIÞLI UZAKTAN KUMANDA MODÜLÜ
Markasý:   nox-C5                                                             Teslim Tarihi ve Yeri :

Ýmalatcý firmanýn ünvaný:                                                  Satýcý firmanýn ünvaný:
 
EKÝNOKS TEK.CÝHAZ. ÝMALAT SAN VE TÝC.LTD.ÞTÝ.   

Yetkili servis: Ekinoks teknoloji cihazlarý imalat san tic.ldt.þti. +90 242 248 47 70 / 

Modeli :    C5A                                                                   Garanti Süresi  : 2(iki) YIL
Seri No :                                                                           Azami Tamir Süresi  :30(otuz) ÝÞ GÜNÜ

Milli Egemenlik cad.40. sk.No :33 ANTALYA / TÜRKÝYE        Adresi:
Telefon: +90 242 248 47 70                                                    Telefon:                  
Faks: + 90 242 248 13 77                                                       Faks:
www.ekinoxtr.com  /  kumanda@ekinoxtr.com                       Fatura Tarihi Ve No:
Firma Yetkilisi: Ýmza Kaþe                                                                              TARÝH-KAÞE-ÝMZA
                                                  
1- Uzaktan kumanda Alýcý Modül ve El Kumandasý ürününün teslim ve fatura tarihinden itibaren iki (2) yýldýr.
2- Ürünün garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 
en fazla otuz iþ günüdür.Bu süre ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda sýrasýyla;Ürünün satýcýsý,
bayi, acentasý, temsilciligi, ithalatcýsý veya imalatcýsýndan birisine teslim edildigi tarihten itibaren baþlar.
3- Ürünün bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý imalalatçý firma garantisi kapsamýndadýr.
4- Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iþçilik hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde iþçilik masrafý deðiþtirilen parça 
bedeli ya da baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr.
5- Ürünün;Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydýyla bir yýl içerisinde ayný hatayý üçten fazla tekrarlamasý veya 
farklý arýzalarý dörtten fazla ortaya çýkmasý sonucu üründen yararlanamamanýn süreklilik kazanmasý, tamiri için gereken azami sürenin 
aþýlmasý, servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcý, bayii, acentasý, temsilciligi, ithalatcýsý ve imalatcýsýndan birisinin 
düzenleyecegi raporla arýzanýn tamirinin mümkün olmadýgýnýn belirlenmesi durumlarda,ücretsiz olarak degiþtirme iþlemi yapacaktýr.
6-Uzaktan kumanda Alýcý Modül ve El Kumandasý sonradan takýlan parçadýr.Uygulanan cihazýn kendinden 
ve diðer aksamlarda cýkabilecek aksaklýklar cihaz üreticisinin sorumlulugundadýr.
7- Ürünün kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.
8- Ürünün montajý esnasýnda kullaným kýlavuzunda belirtilenden farklý yapýlan kablo baglatýlarýndan kaynaklý arýzalar garanti kapsamý 
dýþýndadýr.
9- Garanti belgesi ile ilgili çýkabilecek sorunlar için sanayi ve ticaret bakanlýgý,Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlügünede 
baþvurabilir.

kumanda@ekinoxtr.com

Genel Özellikler

  Kullaným Kýlavuzu
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Arýza - Neden - Çözüm
!!! El kumandası geç algılıyor ve iletisimde kesiklikler yasanıyor.

!!! El Kumandasý çalýþmýyor.

!!! El Kumandasý çalýþýyor alýcý modül çalýþmýyor.

!!! Yeni El Kumandasý aldým çalýþmýyor.

.

!!! Alýcý Modülü taktým üzerindeki ledler(ýþýklar) yanmýyor ve çalýþmýyor.

Etrafýnýzda baþka kumandalar çalýþtýðý için sinyaller karýþýyor olabilir.- Alýcý Modül ile El Kumandasý 
arasýndaki mesafe uzak olabilir.-Alýcý Modül üzerindeki anteni  uygun þekle getirin.
El Kumandasýndaki pil zayýflamýþ olabilir.

El Kumandasýnýn pili zayýflamýþ olabilir.  Yeni uygun pil ile deðiþtirin.

Alýcý Modül üzerindeki ledleri(ýþýklarý) kontrol edin,ledler yanmýyorsa  elektrik baðlantýsýnda sorun 
olabilir. - El Kumandanýz uygun kumanda olmayabilir.

El Kumandasýnýn Alýcý Modüle uygunluðundan emin olduktan sonra. Proglamlama kýsmýna bakarak
yeni kumandanýzý programlayýnýz

Kablo baðlantý sýralamasýný ve elektrik hattýnýzý kontrol edin. Servisle irtibata geçin.

 

Nox -C5A Kontaktör Baglantı Þemasý

NötrBoþ K1

FZK2

NT SW

Bobin uçlarý

AC 220

 Kontaktör

Faz

Kapalý

Swich

AC 220

AC 220

 Kontaktör
Bobin uçlarý

Kullaným talimatý

Çalýþtýrma durdurma: Alýcý Modül üzerindeki beyaz butonlardan 
 veya El Kumandasýndan çalýþtýrabilirsiniz

El Kumandasýný farklý seçeneklerde çalýþtýrmak için bkz:programlamamod 1 - mod 2 
Resim-1esim-2 
Not ;  A bölümü

 R
 

Alýcý modülü mutlaka konusunda uzman ve ehliyetli kiþilere montajýný yaptýrýn. 

Programlama

A- El Kumandanız  iki farklı seçenekte (mod)  programlanabilir.

Mod 1.

Mod 2.

mod 1 - mod 2 Program deðiþim uygulamasý:

B- Ýlave yeni bir el kumandasý programlama. 

 El Kumanda butonuna basýlý tutarak çalýþtýrma; 

El Kumanda butonuna bir defa basarak çalýþtýrma;

a- 

b- 
 Resim3

c- 

d-

 ilave El Kumandasý programlanabilir.

a- 

b- Resim -1

c-

d-Resim 4
Resim -4

e- Resim -2
Resim- 4 

El Kumanda butonuna sürekli basýlý tutarak çalýþýr, 
býraktýðýnýzda çalýþmayacaktýr.
(iletiþimde kesilmeler olmasý durumunda 
mod 2 programýnda kullanýnýz.)

El Kumanda butonuna bir defa basýn modül çalýþmaya baþlar. 
Durdurmak istediginizde iki butondan herhangi birine bir defa
basýp býrakýrsanýz modül duracaktýr(Pil tüketimini azaltmak için 
mod 2 tercih edilir) 

Alýcý modülün elektrik baðlantýsýný kesin.

Alýcý Modül üzerindeki iki beyaz butona ayný anda 
basýlý tutun 

Butonlar basýlý iken alýcý modülün elektrik 
baðlantýsýný açýn.  
    

 Alýcý Modül üzerindeki beyaz butonlara basmaya devam edin 
(3 Sn) Alýcý Modülün üzerindeki ledler ikaz ýþýðý verdiginde 
programlama tamamlanmýþtýr.

Alýcý modülün elektrik baðlantýsýný kesin.

Alýcý Modül üzerindeki soldaki birinci beyaz butonuna basýlý tutun 

Buton basýlý iken alýcý modülün elektrik baðlantýsýný açýn.
   

Alýcý Modül üzerindeki butona basmaya devam edin(3 Sn-). Alýcý Modül üzerindeki  
ledler ikaz ýþýðý  verdiðinde butonu býrakýn.

El Kumandasýnýn üzerindeki butonlardan herhangi birine basýlý tutun(3 Sn) Alýcý Modül 
üzerindeki ledler tekrar  ikaz ýþýðý verdiðinde El Kumanda butonuna basmayý býrakýn. 
Yeni El Kumandanýzýn programlamasý yapýlmýþtýr.

 

 

 

 

Oniki adet

1

2

3

4

 Ýlk Kurulum
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