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GoButton – dvoukanálový vysílač 868 MHz. 
   Panel se dvěma tlačítky umožňující bezdrátovou komunikaci s přijímačem. 
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GoSwitch – dvoukanálový vysílač 868 MHz. 
   Dvoupolohový klíčový přepínač umožňující bezdrátovou komunikaci 
s přijímačem.  
 
VLASTNOSTI 
 
 GOButton GOSwitch 
Provozní frekvence 868,35MHz 868,35MHz 
Napájení  3Vdc CR2032 3Vdc CR 2032 
Provozní spotřeba  12mA 12mA 
Vyzářený výkon < 25mW < 25mW 
Provozní teplota -20ºC až +55ºC -20ºC až +55ºC 
Stupeň krytí IP20 IP43 

Rozměry 84x75x14mm 75x75x65mm 
Průměr 58mm vestavěná verze 

 
INSTALACE 
 
GoButton  
   Zařízení se skládá z kompaktní skříňky s přední plastovou částí, 
dekorativního lepícího štítku a dvou krytů se šrouby. Je určen k připevnění na 
stěnu. Připevňuje se pomocí dvou šroubů, které jsou od sebe vzdálené 60 mm 
(ideální, pokud používáte standardní zásuvku nebo vypínač). Po připevnění na 
stěnu zakryjte oba šrouby dekorativními kryty šroubů.  
 
GoSwitch  
   Zařízení se skládá z kompaktní skříňky s kovovou přední částí a v povrchové 
verzi i kovovou zadní částí. Zařízení je navržené tak, aby bylo možné ho umístit 
přímo na stěnu nebo ho zapustit. Připevňuje se pomocí dvou šroubů. 
 
PROVOZ  
mrtvý muž - p řítomnost obsluhy 
   Otevření  - Držte zmáčknutou šipku nahoru nebo otočte klíčem vlevo. 
   Zavření - Držte zmáčknutou šipku dolů, nebo otočte klíčem vpravo. 
   Maximální provozní doba každé aktivace je 3 minuty. 
impulsní  
   Je-li použit s externími přijímači, poskytuje pouze impulsní signál. 
 
KONFIGURACE 
   Otevřete programování přijímače a aktivujte zařízení (GOButton,               
GOSwitch), přijímač vydá zvukový signál na potvrzení, že zařízení bylo uloženo 
do paměti. 
 
   Uplyne-li 10 sekund bez programování, nebo při krátkém stisku tlačítka 
programování, přijímač ukončí režim programování a vydá dvě pípnutí o délce 
1s. 
 
INDIKÁTOR VYBITÍ BATERIE (pouze GO Button) 
   Světelná kontrolka bliká několik sekund po stisknutí vysílače. 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S EC 
 
Společnost 
JCM TECHNOLOGIES, S.A. 
C/Bisbe Morgades, 46 Baixos 
08500 VIC – Barcelona 
SPAIN 
prohlašuje, že níže uvedený výrobek je v souladu s příslušnými ustanoveními 
podle článků 3 směrnice R & TTE 1999/5/EG, za předpokladu, že je používán 
pro stanovené účely. Vztahují se na něho následující normy:  
 
Produkt: Vysílač 868,35MHz 
Výrobce: JCM TECHNOLOGIES, S.A. 
Obchodní značka: JCM 
Typ: GO-BUTTON, GO-SWITCH 
Oblast použití: privátní a obchodní sektor, lehký průmysl  
 
Normy: 
- Telekomunikace EN 300 220-1 v1.3.1 (2000-09) - EN 300 220-3 v1.1.1 (2000-09) 
- Elektromagnetická kompatibilita EN 301489-3 v1.3.1 (2001-11) - EN 301489-1 v1.3.1 
(2001-09) 
- Nízké napětí EN 60730-1:2000 
 
Vic,  30/06/05 

 
 
JUAN CAPDEVILA MAS 
Director General 
A, B, CH, D, E, F, GB, GR, I, IRL, IS, L, NL, P 
 


