
System radiowy Celexon Professional 

Deklaracja zgodności EC 

Producent:      celexon GmbH & Co. KG
Adres:        Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

oświadcza, iż produkt

Nazwa produktu:  System radiowy Celexon Professional:       
            1-kanałowy, 6- kanałowy, odbiornik radiowy
Model:Model:        KC050-01 / AC123-01 / AC123-06
Producent:      celexon GmbH & Co. KG, 48282 Emsdetten, DE

spełnia nstępujące normy:

EC LOW Voltage Directive 2006/95/EC:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
Low Voltage Directive 73/23/EEC wg 93/68/EEC:

EN60950-1: 2001
EMC directive 89/336/EEC:EMC directive 89/336/EEC:

EN55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003 / EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 2001 / EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

Uwagi:
Testy zostały przeprowadzone w trybie normalnym i dotyczą testowa-
nego produktu oraz jego specyficznych testów. 
 Certyfikat ten dotyczy tylko i wyłącznie testów wykonanych na tym 
konkretnym modelu.  

                          Christoph Hertz
Emsdetten, 10.3.2017             Managing Director    

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup jakościowego 
produktu firmy celexon.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi przed 
rozpoczęciem użytkowania produktu oraz jej zachowanie.

Instrukcja obsługi

www.celexon.com



Charakterystyka

Numer modelu       System radiowy celexon Professional KC050-01 / AC 123-01 / AC 123-06 
Zasilanie sieciowe (opcjonalnie) AC120V 60Hz   AC230V 50Hz 
Zakres temperatury     -40°C ~ +85°C 
Częstotliwość       433.92 MHz 
Zużycie mocy       ≤ 300W / 0,4 Watt w trybie standby
Siła przekazu       ≤ 10mW 
CzułośćCzułość         -110dBm 
Obsługa         pilot / manualna

Połączenie przewodów 
przełącznika manualnegoPrzełącznik kierunku 

obrotów silnika

Przełącznik kierunku 
w górę i w dół

Połączenie 
przewodów 
zasilania

Połączenie 
przewodów silnika

Manualny 
przełącznik 
impulsowy

Połączenie przewodów 
przełącznika manualnego

D: Góra/Dół (czarny)
S: Stop (zielony)
U: Góra/Dół (brązowy)
G: Neutralny (niebieski)

Połączenie przewodów 
terminala silnika

E: Uziemienie (żółty/zielony)
N: Neutralny (niebieski)
D: Góra/Dół (czarny)
U: Dół/Góra (brązowy)

Połączenie przewodów 
zasilania

L: Faza (brązowy)
N: Neutralny (niebieski)
E: Uziemienie (żółty/zielony)

Umożliwia sterowanie radiowe i manualne poprzez odbiornik.
Częstotliwość radiowa (RF) sterowanie radiowe (z miejsca odległego fizycznie) Pilot wielokanałowy do nabycia
Prosimy wziąć pod uwagę, że niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych produktów: 1- kanałowy pilot 
radiowy, 6- kanałowy pilot radiowy & odbiornik radiowy. 
Niektóre funkcje w Państwa produkcie nie są możliwe.

Parametry

Podłączenie

Obsługa

Wyszukiwanie błędu

Nr. Problem Rozwiązanie 

1

2

3

Dioda LED na odbiorniku się świeci, ale odbiornik 
nie reaguje odpowiednio

Należy sprawdzić okablowanie na odbiorniku i 
ustawienia programowania odpowiedniego kanału

Dioda LED na odbiorniku nie świeci się lub 
świeci słabo

Diody LED na odbiorniku i nadajniku świecą się 
prawidłowo ale silnik się nie obraca

Należy sprawdzić zasilanie elektryczne i 
ewentualnie wymienić baterie w pilocie

Należy sprawdzić okablowanie na silniku i 
zasilanie elektryczne

Uwaga: Urządzenie posiada wyłącznik 500ms przy zmianie góra / dół, 
maks. czas pracy 4 min., po czym uaktywnia się system ochronny.

1. Programowanie ustawień:
 Proszę nacisnąć przycisk “lewo” lub “prawo” na pilocie w celu wybrania kanału,   
 który powinien zostać zaprogramowany (tylko system wielokanałowy). Przy    
 systemie 1-kanałowym, proszę przejść od razu do następnego punktu.
  Proszę nacisnąć na odbiorniku przycisk programowania 1 raz aby wybrać tryb   
 programowania (dioda LED powinna mrugać na zielono). Jeden odbiornik może  
 być podłączony do 20 nadajników.
 W ciągu 10 sek. proszę nacisnąć przycisk górnej strzałki na pilocie lub przycisk   
 programowania na tylnej stronie pilota.   Zielona dioda LED powinna zamrugać   
 ok. 1 sek. W ten sposób proces programowania został zakończony.

2. Usunięcie jednorazowego ustawienia z odbiornika:
  Proszę nacisnąć przycisk “lewo” lub “prawo” na pilocie w celu wybrania kanału,   
 który powinien zostać usunięty (tylko system wielokanałowy). Przy systemie    
 1-kanałowym, proszę przejść od razu do następnego punktu.
 Proszę nacisnąć na odbiorniku przycisk programowania 1 raz aby wybrać tryb  
  programowania (dioda LED powinna mrugać na zielono).
  W ciągu 10 sek. proszę nacisnąć przycisk dolnej strzałki na pilocie. Zielona dioda  
 LED powinna zamrugać ok. 1 sek. W ten sposób proces usunięcia programowania   
 został zakończony. 
 
3. Usunięcie wszystkich zaprogramowanych ustawień z odbiornika:
 Proszę nacisnąć przycisk programowania na odbiorniku na 3 sek. (dioda LED   
 powinna mrugać na zielono). 
  W ciągu 10 sek. proszę nacisnąć przycisk programowania jeszcze raz, dioda    
 powinna się wyłączyć.
 Wszystkie dotychczas zapisane ustawienia zostaną usunięte.

4. Możliwość odwróconej pracy silnika:
 Może się zdarzyć, że fazy silnika są odwrotnie podłączone. W takim przypadku  
 ekran zwija się w kierunku przeciwnym do strzałek na pilocie. 
  Aby nie zmieniać okablowania, użytkownik może przełączyć kierunek pracy    
 silnika na odbiorniku na poz. 2 ( standardowa jest pozycja 1.)

5. Przełączenie przycisku góra/dół na odbiorniku :
 Może się zdarzyć, że odbiornik został zamontowany odwrotnie i przyciski działają   
 również odwrotnie.
 Należy wtedy ustawić przyciski góra/dół na odbiorniku na poz. 2 aby zamienić w  
 nich przypisane funkcje.
  Uwaga: ustawienie takie nie ma wpływu na funkcje pilota.

góra

stop

dół

Przycisk 
programowania


