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Távirányítós készlet
Összeszerelési és kezelési útmutató

BEVEZETŐ
Kedves Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást, és a későbbi 
használatra biztonságos helyen őrizze meg (S1).
Kérjük, használat előtt ellenőrizze a terméket, hogy nem sérült-e meg!

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ISMERTETŐ

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez a termék megfelel a vonatkozó európai CE-irányelveknek (S2).
Ez a termék megfelel a vonatkozó európai biztonsági szabványoknak.
A termék kizárólag háztartási vagy hasonló használatra készült. Nem javasolt irodai, ipari, és kereskedelmi 
egységekben történő intenzív használatra!
A terméket csak rendeltetésszerűen, a jelen használati utasításnak megfelelően szabad használni!
A termék nem alkalmas durva használatra (pl. építkezéseken, üzemekben)!
A termék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat 
és ismeretek hiányában korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek 
(beleértve a gyermekeket is) általi használatra! A terméket ilyen személyek csak akkor használhatják, ha a 
biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha a termék használatára kioktatták őket! A termék felügyeletét 
és használatát csak felelős személy végezheti!
Ügyeljen arra, hogy ez a termék ne kerülhessen gyermekek vagy illetéktelen személyek kezébe!
A termék csak a megfelelő elemekkel való használatra készült.
Tartsa be a használati utasítást (S3)!

Óvatosan kezelje a terméket. Megsérülhet ütések vagy akár egy kis magasságból való leesés következtében!
A terméknek nincsenek cserélhető alkatrészei. Ne próbálja meg kinyitni vagy megjavítani a terméket!
A termék működését zavarhatja az erős rádiófrekvenciás. 
Hatótávolsága kisebb lehet, mint normál körülmények között. 
Ebben az esetben meg kell változtatni a helyet!
Bárhonnan be- és kikapcsolhatja készülékeit, akár bútorokon és falakon keresztül is. 
Az épületeknél a tartomány a szerkezeti viszonyoktól függ. 
A vételt a fém alkatrészek árnyékolása erősen ronthatja, így a jel továbbítása nem lehetséges! 
Ezért soha ne szerelje az adót fémfelületre! 

Tartsa be a műszaki adatokat!
Kövesse a használati utasításokat, és tartsa őket biztonságos helyen!
Adja át a használati utasítást a későbbi tulajdonosoknak!
Gyermekek általi használatra nem ajánlott!
Sérült terméket ne helyezzen üzembe!
Ne merítse vízbe vagy más folyadékba!
Ne működtesse nedves kézzel!
A termék normál háztartási használatra alkalmas; nem használható biztonsági eszközként!
Amennyiben többhasonló terméket használ, ügyeljen arra, hogy a termékek között elegendő távolság legyen
 (kb. 1,5 m - 2 m)!
Ne működtesse a terméket fedett állapotban (S4). Ez veszélyes hőképződéshez vezethet!
A csatlakoztatáshoz csak megfelelően méretezett, a közüzemi hálózat védőföldelő vezetékével ellátott, könnyen 
hozzáférhető hálózati aljzatokat (230V~, 50Hz) használjon!
A fröccsenő víz elleni védelem csak akkor garantált, ha azonos védelmi osztályú (IP44) dugók vannak 
csatlakoztatva, és a dugó teljesen be van dugva (S5)!
A termék átalakítása vagy módosítása rontja a termékbiztonságot. 

Vigyázat: áramütés veszély! 

A terméket nem szabad módosítani vagy megváltoztatni!

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK
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Csak akkor feszültségmentes, ha a készüléket a fali aljzatból(S6) kihúzzák!
Ne kezelje a termék gombjait elektromosan vezető tárgyakkal!
Ne csatlakoztasson egymásba több készüléket (S7)!
Ne működtessen olyan készülékeket, amelyek felügyelet nélküli működése élet- és vagyonveszélyt jelenthet!
Ne működtesse a termék gombjait állandóan! 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEMEKHEZ
Az elemek helytelen polaritása tönkreteheti a készüléket. 
Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra.
Nem szabad megkísérelni az elemek / újratölthető elemek újraaktiválását melegítéssel, ütögetéssel vagy hasonló 
tevékenységgel. 
Ne töltse az elsődleges akkumulátorokat, mivel ez elektrolitszivárgást, robbanást vagy tüzet okozhat.
Ne merítse az elemeket/akkumulátorokat vízbe, és ne tárolja őket nedves helyen, hanem száraz és hűvös helyen.
Ne dobja az elemeket/akkumulátorokat tűzbe, ne nyissa ki őket, és ne forrassza vagy hegessze őket.
Ne zárja rövidre az akkumulátorokat.
Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket/akkumulátorokat.
Ne nyelje le az akkumulátort, égési sérülések veszélye a veszélyes anyagok miatt.
A távirányító gombelemekkel van ellátva.
Ha a gombelemet lenyelik, mindössze 2 órán belül súlyos belső égési sérülések keletkezhetnek, amelyek halálhoz 
vezethetnek.
Az új és használt elemeket tartsa távol a gyermekektől.
Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol a 
gyermekektől.
Ha úgy gondolja, hogy elemeket nyelt le, vagy azok a test bármely részébe kerültek, azonnal forduljon orvoshoz

MŰSZAKI ADATOK
Névleges adatok: 230V~; 50Hz; 10A
Készenléti állapot (OFF): <0,7W
IP védelmi osztály:
- távirányító: IP20, csak száraz beltéri használatra alkalmas.
- kapcsolható aljzat: IP44, fröccsenésálló és kültéri használatra alkalmas.
Védelmi osztály:
- távirányító: III (S8)
- kapcsolható aljzat: I (S9)
Környezeti hőmérséklet: 0°C - 35°C
Frekvencia: 433.92MHz
Frekvenciasáv: 433.05 - 434.79MHz
Max. Adóteljesítmény: 10mW
Hatótávolság (szabad térben): 25m
Elem: 1x gombelem CR2032 (3V) (tartozék)
Folyamatos működés lehetséges
Távirányító akár három, egymástól függetlenül működtethető rádiós vezérlésű aljzathoz
Teljesítmény: max. 2300W konnektoronként
Fokozott érintésvédelemmel ellátott aljzatok
Egypólusú szétkapcsolás: mikroérintkező nyitási szélessége (S10)
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A CSOMAG TARTALMA
Ellenőrizze a csomag tartalmát és annak állapotát. Hiányzó alkatrészek vagy sérülés esetén:
Ne helyezze üzembe a készüléket!
Tegyen panaszt a vásárlás helyén.
A Csomag a következőkből áll:
1 db rádiós távirányító
2 db rádiós kapcsolható aljzat.
Használati utasítás
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ÜZEMBE HELYEZÉS (A2) ÉS HASZNÁLAT
A rádióvezérlésű aljzatok már gyárilag párosítva vannak.
Nyomja meg a távirányító ON/OFF gombjait, és a hozzátartozó rádióvezérelt aljzat be/ki lesz kapcsolva. 
Az aljzatba épített LED jelzi az aljzat kapcsolási állapotát. 
A LED világít = az aljzat be van kapcsolva; a LED nem világít = az aljzat ki van kapcsolva.

Tipp:
Ha több ilyen rádióvezérlésű aljzatkészlet van üzemben, akkor a távirányítón lévő ON/OFF gomb megnyomásával 
minden egyes hozzátartozó rádióvezérlésű aljzat a hatótávolságon belül bekapcsolható. 
Csatornánként akár tíz aljzat is vezérelhető egy távirányítóval.

Távirányító (A1):
A távirányítóhoz CR2032 elem szükséges. Ez már a vásárláskor is benne van a készülékben. 
Az első használat előtt távolítsa el az elemcsíkot. 
A távirányító ON/OFF gombjainak megnyomásakor a beépített LED rövid időre felvillan a rádiójel átvitelének 
jelzésére. Ügyeljen az elemtartóban (A1) megjelölt pozíció betartására! Robbanásveszély áll fenn, ha az 
akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli.

Vigyázat: Cserélje ki az elemet, ha a távirányító hatótávolsága jelentősen csökken. Vegye ki az akkumulátort a 
készülékből, ha hosszabb ideig nem fogja használni. Javasoljuk, hogy évente egyszer cserélje ki az akkumulátort. 
Kérjük, hogy a használt elemeket környezetbarát módon, a kiskereskedőnek történő ingyenes 
visszaszolgáltatással ártalmatlanítsa. 

HIBAKERESÉS
Nem reagál a kapcsolandó készülék:
- Be van-e kapcsolva a terhelés (a kapcsolandó eszköz)?
- Hatótávolságon belül van a rádióvezérlésű aljzat? Közeledve teszteljen.
- A kapcsolandó eszköz (típus és teljesítmény) megfelel a vevőegységnek?
- Beindult a beépített túlterhelésvédelem? A kapcsolóadapter hibás, cserélje ki.

A fogyasztó nem szándékos be- és kikapcsolása:
- Van a közelben egy másik adó, például vezeték nélküli fejhallgató, rádiógong stb.? Helyszínváltoztatás.

Túl alacsony tartomány:
- Ha több rádióvezérlésű aljzatot használnak, azok megfelelő távolságra vannak egymástól (kb. 1,5-2 m)?
- A távirányító és a rádióvezérelt aljzat közötti közvetlen kapcsolat (szabad tér) optimális hatótávolságot 
eredményez.
- A rádiókapcsolatot a lehető legkevesebb akadály (falak, bútorok stb.) szakítja meg?
- A közelben lévő más adók csökkentik a rádiós hatótávolságot. Egyszerre csak egy rendszer sugározhat!
- A szerkezeti feltételek jelentősen befolyásolják a választékot. A hely kis mértékű változása jelentősen 
befolyásolhatja a rádiókapcsolat hatótávolságát.
- Az akkumulátor lemerült? Szükség esetén cserélje ki. 

TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt húzza ki a terméket a konnektorból, vagy válassza le a hálózatról!
Tisztításhoz csak száraz vagy enyhén nedves, szöszmentes ruhát használjon, esetleg enyhe tisztítószert. 
Ne használjon surolóanyagokat vagy oldószereket tartalmazó tisztítószereket.
Soha ne használjon slagot vagy gőztisztítót a tisztításhoz, mert ez károsíthatja a szigetelést és a tömítéseket!
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Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások) 
A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási 
hulladékkal együtt megsemmisíteni.  
Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.  
 Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze 
be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe. 

Az elemeket és az újratölthető akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. 
Minden fogyasztó jogilag köteles az összes használt elemet és akkumulátort, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e 
ártalmas anyagokat vagy sem, a kijelölt gyűjtőhelyre visszaküldeni, hogy környezetbarát módon ártalmatlanítsák őket. 
Az elemeket csak akkor szabad hulladékként kezelni, ha azok lemerültek! 
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