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Bruksanvisning

JA Wettergrens gata 7
SE-421 30 Västra Frölunda, Sverige

Användningsområde

Tekniska data

USB-dongel som används tillsammans med handterminalen TuneWISE.
Connect WISE-USB möjliggör så att man kan skapa ett radiogränssnitt
mellan handterminalen TuneWISE, till produkter inom Swegons inneklimatsystem WISE.

Strömförsörjning:
Max. effektförbrukning:
Frekvensband:
Uteffekt (ERP):
IP-klass:
Material:
Färg:
Omgivningstemperatur:
RH:
Vikt:
Mått:

Allmänt
Berörd personal ska ta del av hela instruktionen innan arbete påbörjas.
Skada på produkt eller del därav orsakat av felaktigt handhavande kan ej
anses vara föremål för garanti om denna instruktion ej har följts. För ytterligare information om WISE, se dokumentation på www.swegon.com

5V DC ±0,5V DC
0,5 VA
2,45 GHz, IMS-band (2400--2483 MHz)
5 mW
IP20
Kappsling i ABS
Svart
Drift: -20 – + 55°C, Lagring: -40 – +80°C
10 – 95% Ickekondenserande
9g
B21 x H60 x D11 mm

Förpackningen innehåller
1 st Connect WISE-USB
1 st Bruksanvisning
Försäkran om överensstämmelse

Säkerhet
Endast servicepersonal utbildad av Swegon får utföra ingrepp i samband
med inkoppling av produkter till systemet.
Installation
Kontrollera att produkten inte har några synliga skador.
Installera i USB-port på TuneWISE, se figur 1.

Härmed deklarerar Swegon AB att radioutrustningen Connect WISE USB
är i överensstämmande med Direktivet 2014/53/EU samt Direktivet 2011/65/EU.
Den kompletta EU deklarationen finns tillgänglig på Swegons hemsida
www.swegon.com
Denna försäkran gäller endast om installationen av produkten skett enligt anvisningarna i detta dokument och om inga ändringar utförts på produkten.

Handhavande
Koppla in Connect WISE-USB i TuneWISE. Driftsättning skall utföras av
behörig och utbildad WISE servicetekniker.
Felsökning

de
Pairing Morence
Center

Kontrollera att produkten är korrekt insatt i TuneWISE.

Exellent Hotel & Confe

Rengöring

Paired

Unpaired
Untested

Tested

Använd en torr trasa vid behov av rengöring. Vatten, rengörings- och
lösningsmedel eller dammsugare får inte användas.

Restore

Unpaired

Paired

Untested

Tested
Unpaired

Service/underhåll

Paired

Untested

Tested

Vid misstanke om defekt produkt, var god kontakta Swegon.

Unpaired

Paired

Avfallshantering

Tested

Skall hanteras enligt lokala föreskrifter.		
Garanti
Garanti eller service kommer inte att gälla/förlängas om: (1) produkten är
reparerad, modifierad eller ändrad, såvida inte sådan reparation, modifikation eller ändring skriftligt godkänts av Swegon AB, eller (2) serienumret
på produkten gjorts oläsligt eller saknas.
Figur 1. Connect WISE USB monterad i Swegons handenhet TuneWISE.

Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.

Untested

