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Bezdrátové tlačítko RC-28 
 

Ovladač RC-28 je určen zejména jako tlačítko bezdrátového zvonku. Může být použito s přijímačem 
typu UC-260, případně též UC-216, UC-222 a UC-280. 
 

Technické parametry:                  
 
Napájení  alkalická baterie 6V (typ L1016) 
Životnost baterie cca 1 rok 
Pracovní kmitočet 433,92 MHz (stabilizováno SAW rezonátorem) 
Pracovní prostředí venkovní chráněné (použijte ochrannou stříšku) 
Stupeň krytí IP-41 
Rozsah provozních teplot -20 oC až +50 oC 
Relativní vlhkost vzduchu         25 % až 75 % 
Skladovací teplota -20 oC až +70 oC 
Podmínky provozování                               ČTÚ GL 30/R/2000 

Jablotron s.r.o. tímto prohlašuje, že toto bezdrátové tlačítko RC-28 je ve shodě se 
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES (NV č. 
426/2000Sb.).Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství. 

     
Montáž: 
 

Upozornění: ovladač nemontujte na kovové předměty 
(mohou negativně ovlivnit pracovní dosah).  
• otevřete průhlednou krytku jmenovky (viz. obrázek) 
• vyšroubujte šroubek pod krytkou    
• zatlačením na uvolněný šroubek vysuňte zadní kryt 

tlačítka 
• připravte si ochrannou stříšku 
• přimontujte zadní kryt a současně ochrannou stříšku 

na vybrané místo 
• namontujte tlačítko zpět na zadní kryt 
• popište jmenovku  a zacvakněte jí krytkou 
• přiřazení tlačítka proveďte dle návodu přijímače 
• Při manipulaci s průhlednou krytkou je třeba dbát 

zvýšené opatrnosti. V případě potřeby sejmutí 
krytky je vhodné zespodu nástrojem 
(šroubovákem) podebrat vystupující část krytky a 
nadzvednout ji. 

 

Výměna baterie a údržba: 
 

Životnost baterie v ovladači je cca 1 rok. Po této době doporučujeme baterii vyměnit za kvalitní 
novou (typ L1016). Po vložení nové baterie zkontrolujte, že stisk tlačítka je provázen intenzivním 
bliknutím signálky a reakcí přijímače.  
Ovladač nevyžaduje žádnou údržbu. Chraňte jej před stykem s 
organickými rozpouštědly. 
 
Poznámka: Po použití baterie (akumulátor) nevhazujte do koše, ale odevzdejte 
do sběrného místa. Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, 
nevyhazujte do odpadků, ale předejte prodejci nebo přímo výrobci. 
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