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SE PikoButton
Beskrivning
PikoButton manöverkontakter är designade för att vara mycket robusta. De är lätta och
trevliga att använda. PikoButton är lättryckta och lämpliga att använda för
omgivningskontroll, kommunikationshjälpmedel, larm osv.
PikoButton finns i flera modeller och många trevliga färger och kan användas tillsammans i
många olika kombinationer.
Det krävs väldigt liten manöverkraft, ett tryck motsvarande 75 gram för FingerButton,
FingerDual och PikoButton30. 125 gram gäller för den större PikoButton50. Det går lika
bra att trycka på kanten som i mitten av kontakten.
Det är enkelt att fästa kontakterna, PikoButton har ett gängat M4-hål i botten. Fingerkontakterna har kardborreband för att fästas runt fingrarna.

Handhavande




Linda kabeln separat
Vid rengöring, använd en lätt fuktad trasa med vatten eller alkohol
Vid problem med manöverkontakten, kontakta din leverantör








Observera följande!
Linda inte kabeln runt manöverkontakten
Dra inte hårt i manöverkontakens kabel
Doppa inte manöverkontakten i vatten eller annan vätska
Använd inte lösningsmedel för att rengöra manöverkontakten
Överskrid inte maximum ström och spänning
Utsätt inte manöverkontakten för extrem kyla eller hetta

Teknisk information
OBS: Garantin gäller inte om manöverkontakten har öppnats. Tillverkaren är inte ansvarig
för skador som kan ha uppkommit då den öppnats.
En sammanställning av de olika modellerna och teknisk information finns på sista sidan.

Återvinning av elavfall
PikoButton innehåller elektronik som skall återvinnas när produkten kasseras.
Lämnas till miljöstation för elavfall.
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GB PikoButton
Description
PikoButtons are control switches, designed to be very durable but still easy and pleasant
to use. Because of PikoButtons’ sensitivity they are suitable for controlling the environment
control systems, communication devices, assistant alarms, etc.
PikoButtons are available in several models and colours which allows them to be used in
several different combinations.
The activation force of the buttons is very small, only 75 grams for FingerButton,
FingerDual and PikoButton30. 125 grams goes for the bigger PikoButton50. The same
activation force can be used at the edge of the switch.
The mounting of the buttons is very easy: PikoButton has one M4-hole in the middle of the
bottom. Finger-buttons has Velcro to be adjusted for use over two fingers.

Switch care




Wrap the cable separately
Use a slightly damp cloth with water or alcohol
Contact your supplier if you have problems with the switch








Do not:
wrap the cable around the switch
pull on the cable of the switch
immerse the switch in water
use solvents to clean your switch
overload your switch connection
expose switch to extrerme heat or cold

Technical information
Note: The guarantee expires when the switch is opened. The manufacturer is not
responsible for the damage that might occur in the opening process.
For a summary of the various models and technical information, see last page.

Recycling Waste Electrical and Electronic Equipment
PikoButton contains electronic components that must be recycled. When the
product is disposed of, hand it in to a recycling centre for waste electrical of
electrical and electronic equipment.
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PikoButton Technical information
PikoButton30
Diameter: 30 mm
Höjd/Height: 15 mm
Manöverkraft/Operating force: 75 gr
Vikt/Weight: 40 gr
Max belastning/Max load: 12V/50 mA
Max/min temp: -30 – +80°C
Kabellängd/Cable length: 1,5 m
Kontakt/Plug: 3,5 mm
Art:
451000
451001
451002
451003
421004
451005
451006
451007
451008
451020
451021

Färg/Colour
Röd/Red
Grön/Green
Blå/Blue
Gul/Yellow
Orange
Svart/Black
Vit/White
Guld/Gold
Silver
Röd vattentålig/
Red water resistent
Blå vattentålig/
Blue water resistent

PikoButton50
Diameter: 50 mm
Höjd/Height: 15 mm
Manöverkraft/Operating force: 125 gr
Vikt/Weight: 60 gr
Max belastning/Max load: 12/50 mA
Max/min temp: -30 – +80°C
Kabellängd/Cable length: 1,5 m
Kontakt/Plug: 3,5 mm
Art:
451500
451501
451502
451503
451504
451505
451506
451507
451508
451524
451525

Färg/Colour
Röd/Red
Grön/Green
Blå/Blue
Gul/Yellow
Orange
Svart/Black
Vit/White
Guld/Gold
Silver
Blå vattentålig/
Blue water resistent
Röd vattentålig/
Red water resistent

451510 FingerButton
Manöverkraft/Operating force: 75 gr
Max belast/Max load: 12V/50 mA
Max/min temp: -30 – +80°C
Kabellängd/Cable length: 1,5 m
Kontakt/Plug: 3,5 mm
451511 FingerDual
Manöverkraft/Operating force: 75 gr
Max belast/Max load: 12V/50 mA
Max/min temp: -30 – +80°C
Kabellängd/Cable length: 1,5 m
Kontakt/Plug: 3,5 mm stereo
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