2-TELECOMANDĂ RF MODEL: МКRF2
MANUALUL UTILIZATORULUI
Produsul este proiectat pentru a controla luminile de la distanță, pentru a porni ON/OFF fiecare canal separat sau toate împreună.
Aceasta face ca sistemul de iluminare să fie mai ușor de utilizat. Emițătorul și receptorul au același cod și comunică prin frecvență radio
(RF). Potrivit pentru becuri incandescente, cu halogen, cu economie de energie și cu LED-uri, care funcționează la 220V CA.

Detalii tehnice:

Frecvență: 433.92 MHz

Tensiune: 220-240 V CA/ 50-60 Hz
Putere max. per canal: 1000 W – pentru becuri incandescente și cu halogen

300 W – pentru becuri cu economie de energie și cu LED-uri
Zonă de funcționare în spațiu dechis: – până la 30 metri, 360⁰.
Telecomanda funcționează cu o baterie alcalină А23 12V, inclusă.









Instalați bateria în telecomandă.
Cablurile trebuie conectate corect.
Nu supraîncărcați comutatorul.
Garanția nu acoperă utilizarea necorespunzătoare sau la supraîncărcare de sarcină.
Nu amplasați antena lângă obiecte metalice.
Conectați caburile de iluminare cu comutatorul conform schemei electrice.
Montarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu următoarele instrucțiuni de către o persoană cu autorizată conform.
Vă rugăm să păstrați instrucțiunile.

Operații
Buton

Scemă de conectare pentru MKRF2:

Funcție

ON/OFF pentru activare A
ON/OFF pentru activare B

D

ON
OFF

Toate ON
Toate OFF

Comutatorul și telecomanda se asociază!
Asociați si disociați telecomanda (doar de la un model):



Asocierea cu o nouă telecomandă (cod de învățare)
Porniți OFF și ON de două ori sursa de alimentare a comutatorului și lăsați-o pe ON.



Apăsați și mențineți butoanele TOATE ON și TOATE OFF în același timp pănă când indicatorul luminos clipește de 3 ori.



Asocierea telecomenzii cu comutatorul a fost efectuată cu succes.


1.

Disociați telecomanda (cod de ștergere):
Porniți OFF și ON de două ori sursa de alimentare a comutatorului și lăsați-o pe ON.

2.

Apăsați și mențineți butoanele TOATE ON și TOATE OFF în același timp pănă când indicatorul luminos clipește de 6 ori.

3.

Telecomanda a fost disociată.




Disociați toate telecomenzile:
Porniți OFF și ON de două ori sursa de alimentare a comutatorului și lăsați-o pe ON.



Apăsați de 10 ori butonul TOATE ON până când indicatorul luminos clipește de 10 ori.



Toate telecomenzile au fost disociate.

Un comutator poate fi asociat cu 4 telecomenzi ale aceluiași model. O telecomandă poate controla nenunărate comutatoare.
Asocierea este posibilă doar pentru articole din același model.

Aveți grijă de curățenia mediului înconjurător natural
Vă rugăm să depozitați elementele pachetelor separat în containere pentru materiile respective.

Vă rugăm să depozitați produsele defecte separat în containere pentru echipament electric ieșit din uz. Înainte
de casarea DEEE contactați importatorul/furnizorul sau referiți-vă la liniile directoare ale organizațiilor locale de
protecție a mediului.

