
Vezeték nélküli távirányító használati utasítások 
 

A RUNVA vezeték nélküli távirányító lehetővé teszi, hogy csörlőjét kábelek és kapcsolók nélkül, 
75 láb távolságból működtesse. Csak nyomja meg a távirányítót és máris készen áll a csörlő 
működtetésére.  
 
Indítás, leállítás befelé vagy kifelé. 
- távoli hatótávolság akár 75 láb távolságig  
- hosszú élettartammal felszerelt adó 
- akkumulátorral és energiatakarékos áramkörrel 
- adó és vevő 
- vizuális jelzőfény jelzi a távműködést 
- további adók állnak rendelkezésre a vevő működtetéséhez 
- percek alatt telepíthető 
- adókészülék csereakkumulátor könnyen elérhető 
 
FIGYELMEZTETÉS:  A vezeték nélküli távirányító csak kis teljesítményű csörlőkhöz, vagy egyéb 
kapcsoláshoz alkalmazható. készült. A távvezérlőt nem csörlőkhöz vagy emelőgépekhez 
tervezték ipari célokra (gépjármű -szállítók/szállítóeszközök, roncsrögzítők, daruk stb.), vagy 
más távirányítású eszközök alkalmazásához. 
 
Típus:  
RWRC 1-2-3-4-5  
1 Jelezve 01, 02. „01”: kódtanulás „02”: rögzített kód 
2 Tartomány használata engedélyezett, E, C jelzéssel. E: európai stílus, C: általános stílus 
3 Tápfeszültség, 12VDC vagy 24 VDC  
4 Csatlakozó stílus, kizárólag a csörlők vezérlődobozából történő felhasználás. Jelzés: 03, 04. 
03: hárommagos csatlakozó. 04: négymagos csatlakozó.  
5 Szerelési típus. Jelölés: 05. „05”: kis távvezérlő rögzíthető a csörlő vezérlődobozában. 
 
Alkatrészlista:  
1. egy adó.  
2. egy vevő három vagy négy vezetékmaggal és csatlakozóval. 
 
Telepítési és üzemeltetési útmutató 
Kétféle csatlakozási mód létezik, különböző típusú csörlő mágnesszelep csatlakozó miatt. 
Kiválaszthatja a megfelelő típusú vezeték nélküli távirányítót, mint az RWRC-03 vagy RWRC-
04, amely a következő csatlakozási rajzot mutatja. 
RWRC-03 Miközben behelyezi a vevő dugóját a csörlő mágnesszelep csatlakozójába, 
csatlakoztassa a földelővezetéket az akkumulátor negatívhoz. Győződjön meg arról, hogy a 
földvezeték pontosan csatlakozik, majd a csörlőt az adó gombjának megnyomásával 
működtetheti. 
RWRC 04: Amíg készen áll a csörlő működtetésére, csak csatlakoztassa a vevő négy magját a 
csörlő mágnesszelep csatlakozójához. Ezután a csörlőt az adó gombjának megnyomásával 
működtetheti. MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a négy pólusú csatlakozóaljzat egyike 
földhöz van csatlakoztatva.  



 
 
Van egy kis távirányító, amely a csörlő vezérlődobozában rögzíthető.  
RWRC 05: Az alábbi rajz alapján rögzítse. 



 
 
Javasoljuk, hogy a csörlőt a következőképpen működtesse: 
 
1. Oldja ki a csörlő tengelykapcsolóját. 
2. Húzza ki a csörlő drótkötelet körülbelül 1,5 m -re. 
3. Kapcsolja vissza a csörlő tengelykapcsolóját. 
4. Dugja be a távirányító-vevő csatlakozóját a csörlő mágnesszelep vezérlő dobozának 
csatlakozójába, ha a vezeték nélküli távirányító 03 típusú, akkor megfelelően csatlakoztassa a 
fekete földvezetéket az akkumulátor negatívhoz. 
5 Helyezze a vevőt egy bizonyos helyre. 
6. Tartsa a vevőegység antennáját kifelé és egyenesen. 
7. Húzza ki az adó antennáját, és mozgassa lefelé a jeladó fedelét, és húzza ki a 
vezérlőgombot. 
8. Nyomja meg a gombot, így kezelheti a csörlő indítását, leállítását, ki- és bekapcsolását.  
 
 
 



Tünet 
 

Lehetséges ok 
 

Javasolt művelet 
 

A motor forog, de a csörlő 
nem működik 
 

Hibás csörlő. 
 

Ellenőrizze a csörlő 
használati utasítását. 
 

 
 
 
 
A motor nem forog, de a 
kattanó hang hallható a 
vevőkészülékben 
 

A vevő laza csatlakozása 
a csörlőhöz. 
 

Helyezze vissza teljesen. 
 

Hamis földvezeték-
csatlakozás. 

Ellenőrizze a földelő 
csatlakozásokat. 
 

Hibás csörlő. 
 

Ellenőrizze a csörlő 
használati utasítását. 
 

 
 
 
A motor csak egy irányba fut 
 

A vevő laza csatlakozása 
a csörlőhöz. 
 

helyezze vissza teljesen. 
 

Hibás csörlő. 
 

Ellenőrizze a csörlő 
használati utasítását. 
 

Nem történik semmi.  
 

A vevő és az adó nem 
egyezik. 
 

01 típusú kód tanulás 
02 küldje vissza az 
eladóhoz ellenőrzésre 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


