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Vezeték nélküli kapcsoló készlet
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Rendeltetés:

A készülékek csak beltéri használatra alkalmasak, tehát
védeni kell őket nedvességtől, közvetlen napsugárzástól, ill.
nagy melegtől.
A készlet egy db rádiójel vezérléses távirányítót és 3 db
dugaszoló aljzatos vevőt tartalmaz.
Mindegyik vevővel egy-egy elektromos készülék tetszés
szerint be- és kikapcsolható (max. 1000 W teljesítményű).
Ehhez a kapcsolandó készülék dugóját a vevőkészülék
dugaszoló aljzatába kell dugni.
Figyelem!
A készlet nem alkalmas arra, hogy motorral rendelkező
elektromos szerszámokat, pl. fúrógépet, fűrészt stb.
vezéreljen! Ha ezt az utasítást nem tartja be, az személyek
és tárgyak károsodásához vezethet!
Megjegyzés: Az útmutató megértéséhez szolgáló ábrák a
német útmutatóban tekinthetők meg, a feliratok fordítását
közöljük.

Elemcsere

A rádiójel vezérléses távirányítóhoz egy 12V-os CN 23A
típusú elem szükséges. Az új elemet a pólusokra ügyelve
helyezze be a távirányító elemtartójába.
A dugaljas vevőkészülékek a hálózatról kapják a
tápfeszültséget (230 V), és nem igényelnek elemet.

Be-kikapcsolás a távirányítóval

Nyomja a távirányító megfelelő BE (ON) ill. KI (OFF)
gombját, hogy a kívánt vevőkészüléket be ill. kikapcsolja. A
gomb nyomásánál felvillan a jelzőlámpa. Ha egy gomb
nyomásánál a jelzőlámpa csak gyengén vagy egyáltalán
nem világít, vagy a hatótáv jelentősen csökken, a
távirányítóban az elemet ki kell cserélni.
A vevőkészüléken LED világít, ha a készülék be van
kapcsolva.
Figyelem!
A vevőkészüléken kikapcsolt állapotban is van hálózati
feszültség (230 V, 50 Hz).
A csatorna változtatása (csak akkor szükséges, ha
zavarok lépnek fel)
A távirányító hátoldalán egy tolókapcsoló van 4 állással.
Ezzel lehet a távirányítón a csatornákat átkapcsolni.
A dugaljas vevőkészüléken a felragasztott címke („A”, „B”
vagy „C”) alatt két forgókapcsoló található.
A felső forgókapcsolóval állítható be a csatorna. A
csatornának a távirányítón és a vevőkészüléken azonosnak
kell lennie (az ábrán pl. a „4-es” csatorna látható).
Ábra felirat:
KANAL = csatorna
TASTENPAAR = billentyűpár
Ha pl. a távirányító a „2” csatornára van állítva, a vevőn a
forgókapcsolót is a „2” csatornára kell kapcsolni.
Az alsó forgókapcsolón állítható be, hogy a távirányító
melyik billentyűpárjára (ON/OFF) reagáljon a vevőkészülék.
A forgókapcsolón az „1”-es az „A” billentyűpárhoz, a „2”-es a
„B” billentyűpárhoz tartozik, stb. (ld. az ábrát).

Bővítés kiegészítő dugaszoló aljzatos vevőkkel

Egy távirányítóval több különböző dugaljas vevőt vezérelhet
egymástól függetlenül. Maximálisan 16 vevőt lehet
egyenként vezérelni.
Ehhez mindegyik vevőt megfelelően be kell állítani.

Az első 4 vevőt az „1” csatornára,
a második 4 vevőt a „2” csatornára,
a harmadik 4 vevőt a „3” csatornára, és
a negyedik 4 vevőt a „4” csatornára kell beállítani.
(Ld. az ábrákat.)
A távirányító tolókapcsolóját mindig a megfelelő csatornára
kell állítani.
Lehetőség van arra is, hogy egy billentyűpárral (A, B, C vagy
D) több vevőt egyidejűleg be vagy ki kapcsoljunk. Ehhez az
összes vevőnél azonos csatornát kell beállítani, a
távirányítón pedig azonos billentyűpárt (az „1” az „A”-hoz, a
„2” a „B”-hez tartozik, stb.).

Műszaki adatok:
Rádiójel vezérléses távirányító:
Hatótáv:
max. 25 m
Elem:
12V-os 23A típusú alkáli
elem
Dugaszoló aljzatos vevőkészülék:
Hálózati feszültség:
230 V/50 Hz
Kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Áramfelvétel:
kb. 0,5W
Frekvencia
434 MHz
Ne végezzen önállóan javítást a készüléken!

Garancia
A gyártó 2 évig vállal kötelezettséget a vásárlás napjától
kezdődően az anyag- és kivitelezési hibák javítására, ha a
készüléket a megfelelő módon használják és rendszeresen
karbantartják. A garancia feltétele, hogy illetéktelen
változtatás vagy sajátkezű javítási kísérlet nem történik.
Nem tarthat igényt garanciális javításra a következő
esetekben:
• Kezelési hiba
• Kimerült elemek vagy hibás akkuk
• Téves kódolás/csatornaválasztás
• Más rádiójel vezérléses átvitelű készülékek (pl.
mobiltelefon) által okozott zavar
• Idegen behatás
• Mechanikus károsodás
• Nedvesség által okozott károk
• A garancialevél hiánya
A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkra, amelyek
közvetlenül vagy közvetve a termék általi zavarásból
származnak.

Biztonsági tudnivalók
• Olyan termék- vagy személyi károkért, amelyek az
útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából,
szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások be
nem tartásából származnak, a gyártó és a forgalmazó
nem vállal felelősséget, ezekre a garancia nem érvényes.
• Ne használja a terméket kórházban vagy más
gyógyászati intézményben. Bár a rendszer viszonylag
gyenge rádiójeleket sugároz, ezek az életfontosságú
műszerek működését károsan befolyásolhatják.
• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a berendezés
önkényes átépítése vagy átalakítása tilos.
• A készülék I. érintésvédelmi osztályú. Csak szabványos
hálózati
dugaszoló
aljzatról
(230
VAC/50Hz)
működtethető. Gyerekek kezébe nem való.
• Ne szedje szét a terméket! Életveszélyes áramütés
veszélye áll fenn!
• A csomagolóanyagot ne hagyja szanaszét heverni.
• A készülék csak száraz beltéri helyiségben üzemelhet
(fürdőszobában, nedves helyiségekben nem). Kerülje a
készülék nedvességgel való érintkezését.
• Kezelje óvatosan a készlet elemeit, óvja ütéstől, lökéstől,
és ne ejtse le.

