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Vlastnosti 

 Sada inteligentných spínaných zásuviek: 3 bezdrôtové diaľkovo ovládané                           
zásuvky 16 A. 

 Diaľkové ovládanie RF 433 MHz s dosahom až 30 metrov alebo tlačidlo 
ručného prepínania. 

 Detska poistka. 

Technické údaje 

 Vstupné napätie: 230 VAC, 50 Hz 

 Maximálne zaťaženie: 16 A, 3680 W 

 Diaľkový ovládača: 12V alkalická batéria typu 23A x 1 ks 

 Rozmery: 163 x 60 x 130 mm 

 Hmotnosť: 0.46 k2 

Všetky značky a logá sú registrované ochranné známky príslušných vlastníkov. 
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DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 

 Nainštalujte priloženú batériu do diaľkového ovládača, 
do časti pre batériu a dbajte na spávnu polaritu batérie, 
akumulátora či je správna. 

 Pripojte zásuvku prijímača do sieťovej zásuvky, potom 
sa rozsvieti LED. LED dióda bliká raz za sekundu. 
Ak LED prestane blikať, prosím stlačte a podržte 
tlačidlo ON-OFF na zásuvke na 3 sekundy, kým 
začne blikať indikátor LED. 
Zásuvka je pripravená na pripojenie k ovládaču. 

 Stlačte a podržte tlačidlo ON, ktoré ste zvolili na 2 sekundy 
        na ovládači. LED dióda na zásuvke začne 

rýchlo blikať a potom prestane. Zásuvka je 
úspešne pripojená. 

 Opakujte predošlé dva kroky, výberom daľšieho tlačidla ON na 
diaľkovom ovládači pre každú zásuvku. 

 Ak chcete skontrolovať, či bolo pripojenie úspešné, stlačte príslušné tlačidlo           
ON alebo OFF, LED dióda na zásuvke sa zapne alebo vypne. 
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PREVÁDZKA 

 Pripojte zariadenie, ktoré chcete diaľkovo ovládať  
do zásuvky a zásuvku pripojte. 

 Stlačte príslušné tlačidlo ON alebo OFF na diaľkovom 
ovládači na ovládanie zástrčky alebo 

 Priamo stlačte tlačidlo ON-OFF na zásuvke 
a ovládajte zástrčku. 

 Stlačte tlačidlo ALL ON alebo ALL OFF na odiaľkovom 
ovládači a ovládajte všetky zásuvky naraz. 

PROGRAMOVANIE, PÁROVANIE 

 Na 3 sekundy stlačte tlačidlo ON-OFF na zasuvke. 
Po rýchlom blikaní diódy LED na 1 krát za sekundu je programovanie  
úspešné. 

 Na 3 sekundy stlačte tlačidlo ALL OFF na ovládači. Po blikaní kontrolky LED, 
 rýchleho raz za sekundu je programovanie úspešné. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 
Ak zásuvka nereaguje na tlačidla ovládača, môže to byť spôsobené: 

          Nízka kapacita batérie na diaľkovom ovládači - vymeňte batériu. 
      Medzi vysielačom a prijímačom je príliš veľká vzdialenosť. 
      Čas stlačenia tlačidiel musí byť aspoň 2 sekundy. 
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Všetky značky a logá sú registrované ochranné známky príslušných vlastníkov. 


