Spôsob inštalácie PRIJÍMAČA R (Receiver)
Pred inštaláciou (prípadne pred akoukoľvek
manipuláciou po inštalácií) vypnite prívod
elektrického napätia.

AC- Input
230V vstup
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Svorkovnica

Spôsob inštalácie VYSIELAČA S (Switch)
1. VYSIELAČ môžete používať voľne položený
2. VYSIELAČ je možné nalepiť na hladký povrch a
používať ako klasický vypínač (obojstranná lepiaca
páska je súčasťou balenia)
Pri umiestnení sa vyhnite bariéram medzi
VYSIELAČOM a PRIJÍMAČOM

Možnosti ovládania
1. One to one

TENTO DOKLAD SLÚŽI AKO
ZÁRUČNÝ LIST

Párovanie
POZOR:

POZOR :

Inštaláciu zariadenia
zverte len odborne
spôsobilej osobe!

Zariadenie musí byť počas
inštalácie odpojené od
elektrického napätia!

Ak potrebujete pripojiť ďalšie VYSIELAČE k tomu
istému PRIJÍMAČU, zopakujte predchádzajúci krok.

AC- Output
230V výstup

Svorkovnica

VYSIELAČ S a PRIJÍMAČ R sú spárované od
výroby. Používateľ môže SPÍNAČ použiť bez
potreby párovania.

Zapojte PRIJÍMAČ R. Zapnite napájanie. Podržte
stlačené čierne tlačítko na PRIJÍMAČI R po dobu
3 sekúnd. Keď modré LED svetlo pomaly
bliká, stlačte VYSIELAČ S. Po spárovaní
môžete vysielačom ovládať svietidlo.
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Párovanie VYSIELAČA S a PRIJÍMAČA R

Až 18 VYSIELAČOV S1 (Switch, Transmitter) môže
ovládať 1 PRIJÍMAČ S2 (Receiver). Pri párovaní
zabezpečte, aby v dosahu 100m nikto nestláčal
iné vysielače. Uloženie párovania v pamäti je trvalé.
Výpadok napätia neovplyvňuje pamäť PRIJÍMAČA.

Zrušenie párovania
Ako zrušiť (vymazať) párovanie?
PRIJÍMAČ musí byť pripojený na napájanie. Podržte
stlačené čierne tlačítko na PRIJÍMAČI 10 sekúnd. Keď
modré LED svetielko začne blikať rýchlo, uvoľnite
čierne tlačítko, čím vymažete všetky informácie o
párovaní.

Poznámka
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Ak popísaný spôsob nevyrieši Váš problem,
kontaktujte lokálneho distributor, alebo zákaznícky
servis výrobcu..

1. Inštaláciu zariadenia zverte len odborne
spôsobilej osobe.
2. Pred inštaláciou (prípadne pred akoukoľvek
manipuláciou po inštalácií) vypnite prívod
elektrického napätia.
3. Pri výrobku označenom značkou dvojitej
izolácie (izolačná trieda II, svietidlá s externým
napájacím zdrojom) zapojte čierny (hnedý) vodič
na svorku L a svetlomodrý vodič na svorku
nulovacieho vodiča (N, stredný vodič).
4. V prípade poruchy nikdy nezasahujte do
elektroinštalácie a vyhľadajte autorizovaného
predajcu - servis.
5. Za škody vzniknuté neodbornou montážou a
manipuláciou nepreberá výrobca žiadnu záruku.
6. Záručná doba: 2 roky

Dovolené zaťaženie
2. Multi to one

Východiskový stav PRIJÍMAČA je OFF (pri zapnutí
nadriadeného vypínača).
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Odporová záťaž: 2000W
(žiarovky, halogénové žiarovky).
Kapacitná záťaž: 200W
(LED svietidlá, žiarivky, komp. žiarivky)

1GANG set = jednoduchý spínač 62,40 € s DPH
2GANG set = dvojitý spínač
86,40 € s DPH
4GANG set = štvoritý spínač
129,60 € s DPH
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