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jednoduchá 
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přilepením
na běžné 
materiály

v designu spínačů  VENUS



Vysílač WS330 slouží pro dálkové ovládání přijímačů WS3xx, které 
mohou spínat různé el. spotřebiče (osvětlení, žaluzie, el.zámky, 
přímotopy atd.). 
V každém rohu hmatníku vysílací jednotky je zabudovaný mikrospínač 
= 4 kanály.
Při stisknutí jednoho kanálu je vyslán kódovaný signál, který zachytí 
přijímač (na tento kód naučený) a provede danou funkci.
Každý kanál může mít různou funkci a ovládat i několik přijímačů 
najednou.
Potvrzení příjmu vyslaného signálu je indikováno červenou diodou 
pod hmatníkem (viz obr.1).
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Neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů! 
Nesmí být montován na kovové podklady! Určen pro vnitřní použití!
V případě nevhodného umístění se podstatně sníží dosah celé soupravy!

1) vyberte vhodné místo (vyvarujte se míst viz Upozornění)
2) proveďte demontáž vysílací jednotky (viz obr.4)
3) odstraňte ochranný papírek mezi baterií a kontaktem (viz obr.5)
4) samolepící pásky přilepte na základní rám (viz obr.2)
5) poté přilepte složený komplet vysílače na vybrané místo

1) vyberte vhodné místo (vyvarujte se míst viz Upozornění)
2) využijte instalační krabici nebo si na daném místě připravte otvory podle roztečí
    základního rámu (viz obr.3)
3) proveďte demontáž vysílací jednotky (viz obr.4)
4) přišroubujte základní rám na instalační krabici
5) odstraňte ochranný papírek mezi baterií a kontaktem (viz obr.5)
6) složte vnější a vnitřní rámeček a nasuňte je do základního rámu
7) zasaďte vysílací jednotku do složených rámečků (viz obr.3)

Montáž

Obr.4 Demontáž vysílací jednotky Obr.5 Umístění baterie

Přilepením:

Přišroubováním:

Výměna baterie
Nutnost výměny baterií je indikována na daném přijímači (viz návod WS3xx). Používejte 
zásadně baterii 1x3V typ CR2430. Použitou baterii likvidujte v souladu s předpisy pro 
nakládání s nebezpečnými odpady! 

Upozornění
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LEAD FREE

v souladu s RoHS

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
           +420 725 027 685/6
www.elbock.cz

Záruční doba je 2 roky. V případě záručního 
a pozáručního servisu, zašlete výrobek na 
adresu výrobce.

MADE IN CZECH REPUBLIC

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto 
prohlašujeme, že výrobek WS330 je ve 
shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 
1999/5/ES.
V Kuřimi 1.7.2009            na www.elbock.cz

WS330 slouží pro dálkové ovládání přijímačů WS3xx. 
Stisknutím jednotlivých částí hmatníku je vyslán odlišný kód. 
WS330 umožňuje ovládat několik spotřebičů nebo využívat 
různé funkce přijímače (zapnout/ vypnout osvětlení, ovládat 
žaluzie, el.zámky, přímotopy atd.). 

WS330WS330BEZDRÁTOVÉ TLAÈÍTKO

Typy použitelných přijímačů WS3xx

Technické parametry
Napájení 1 x 3 V typ CR2430 (uvnitř výrobku)

Vf výkon < 10 mW
Frekvence 433,92 MHz
Stupeň krytí IP20
Životnost baterií až 5 let
Pracovní teplota 0°C až +50°C
Rozměry (DxŠxH) 81 x 81 x 15 mm

WS301
s montáží 
do instalační 
krabice

WS302
s montáží na 
instalační krabice

WS303
s montáží do 
zásuvky

vícekanálový 
přijímač na
DIN lištu

WS304

WS305
přijímač pro 
ovládání žaluzií

WS306
zvonek GONG

WS307
zvonek SIRÉNA


