REMOTE CONTROLLED SOCKETS
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ КОНТАКТИ
REDUCE

MONITOR
SAVE

REDUCE

MONITOR
SAVE

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Напрежение

230 V AC / 50 Hz

Максимална мощност

3680 W / 230 V AC

Кодови комбинации

> 1 милион

Работна честота

433.92 MHz

Обхват на връзката

20 метра

Индикация за състоянието

светодиод (LED)

Тип на батерията

A23 (L1028) 1-12V DC alkaline

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

РАБОТА С ДИСТАНЦИОННОТО

Контактите RCS на efergy ви позволяват да включвате и да изключвате електроуредите в дома и офиса си чрез дистанционно
управление. По този начин си спестявате време, усилия, електричество и пари. RCS са идеално решение за труднодостъпни
розетки, скрити под бюрото ви или зад телевизора. В комбинация с разклонител всеки контакт RCS ви позволява да изключите
няколко електроуреда едновременно. RCS ви позволяват с едно
натискане на бутон напълно да изключвате електрическите си
уреди, като по този начин спестявате електроенергия и пари.

• Включете електроуреда, който желаете да контролирате от
разстояние, в радиоуправляемия контакт.
• Натиснете съответния за контакта бутон [On], за да включите
електроуреда.
• Натиснете съответния за контакта бутон [Off], за да изключите
електроуреда.

НАСТРОЙВАНЕ
• Кутията съдържа три радиоуправляеми контакта, едно дистанционно управление и една батерия.
• Поставете батерията в дистанционното управление.
• Включете контакта към електрическата мрежа. Светодиодът
ще светне и ще започне да мига.
• За избрания от вас номер натиснете бутона [On] или [Off] на
дистанционното управление, за да го свържете с контакта.
• Светодиодът на контакта ще започне да мига бързо, след това
ще спре. От този момент контактът е свързан със съответната
група бутони [On] и [Off] на дистанционното управление.
• Вече можете да контролирате контакта от разстояние.
• Повторете същите стъпки, за да присъедините и останалите
контакти, като за всеки от тях избирате различна група бутони на
дистанционното управление.
ЗАБЕЛЕЖКА: след спиране на тока или изключване на контакта
от мрежата е необходимо да извършите настройването отново,
като повторите описаните стъпки.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Ако контактът не реагира на командите на дистанционното управление, моля изпълнете следните действия:
• Натиснете бутона [On] и задръжте 1-2 секунди
• Уверете се, че контактът е в обхвата на действие на дистанционното управление. Приближете се към контакта, ако е необходимо.
• Проверете дали батерията не е изтощена. Ако е изтощена, заменете я с нова.

ПРОМЯНА НА КОДА
• Натиснете бутона [On/Off] на контакта и задръжте 3 секунди.
• Светодиодът на контакта ще започне да мига. Натиснете съответния бутон [On] на дистанционното.
• Светодиодът на контакта ще започне да мига бързо, след това
ще спре. Смяната на кода е завършила успешно.
ИЛИ
• Натиснете и задръжте 3 секунди съответния бутон [Off] на дистанционното управление. Светодиодът на контакта ще започне
да мига бързо, след това ще спре. Смяната на кода е завършила
успешно.

