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Materiał Tworzywo PC trudnopalne 
Napięcie sieci 80-250 V 
Maksymalny przepływ prądu 10 A 
Częstotliwość sieci 50 Hz 
Moc znamionowa 2500 W (obciążenie rezystywne) 

500W (obciążenie indukcyjne) 
Częstotliwość radiowa 433,92 MHz 
Ilość kanałów 8 
Zasięg pilota 100m (bez przeszkód)  

50m (z przeszkodami) 
Bateria pilota 1* 12V/23A (w zestawie) 
Wymiary gniazdka 107 x 54 x 38 mm 
Waga gniazdka 100 g 
Wymiary pilota 92 x 40 x 13 mm 
Waga pilota 50 g 
Wymiary opakowania 17 x 13 x 6 cm 

 



Działanie: 
1. Każdy zestaw zawiera jednego pilota zdalnego sterowania oraz minimum jedno 

sterowane gniazdko. 
2. Radiowe zdalne sterowanie gniazdek  działa przez drzwi i ściany oraz nie wpływa na 

działanie urządzeń elektronicznych w pobliżu. 
3. Zestaw pozwala łatwo kontrolować urządzenia odległe lub trudno dostępne przy pomocy 

przycisków na pilocie. 
4. Każde gniazdko może być też kontrolowane ręcznie za pomocą przycisku na obudowie. 

 
Parowanie: 

1. Podłącz gniazdko do prądu. 
2. Wciśnij przycisk na gniazdku przez około 3 sekundy. 
3. Puść przycisk, gdy zapali się czerwona kontrolka. 
4. Wciśnij teraz przycisk z numerem na pilocie, aby zaprogramować przycisk włączania. 

Kontrolka na gniazdku zapali się jednokrotnie. 
5. Wciśnij następnie ten sam przycisk na pilocie (lub inny), aby zaprogramować przycisk 

wyłączania. Kontrolka na gniazdku zapali się trzykrotnie. 
6. W ten sposób można zaprogramować jeden przycisk do obsługi jednego gniazdka (np. 

„1”) lub dwa przyciski osobno do włączania i wyłączania (np. „1” – włącz „2” – wyłącz). 
7. Powtórz kroki 2-5 do kolejnych gniazdek. 

 
Rozparowanie: 
Wciśnij przycisk na gniazdku przez 8 sekund aby wyczyścić wszystkie sparowania. Pilot od 
teraz nie ma pływu na działanie danego gniazdka. 
 
Uwagi bezpiecze ństwa: 

1. Zdalnie sterowane gniazdko certyfikowane jest dla maksymalnego przepływu prądu o 
natężeniu 10A oraz maksymalnego  napięcia 250V. Maksymalna moc podłączonych 
urządzeń nie może przekraczać 2500W. Zabrania się przekraczania którejkolwiek z 
powyższych wartości. 

2. Zasięg pilota może być ograniczony przez urządzenia elektroniczne w pobliżu, ściany 
oraz inne bariery stojące na przeszkodzie. Realny zasięg pilota będzie zawsze niższy niż 
maksymalne 100m, ale nie mniejszy niż 50m. 

3. Gniazdko pozostanie wyłączone po zakłóceniach w dostawie prądu (m.in. po 
wyładowaniu atmosferycznym)  dla oszczędności energii. 

 
Przykłady obci ążeń rezystywnych: 
Lampy żarowe, kuchenka indukcyjna, piekarnik elektryczny, telewizor, lodówka, grzejnik wody. 
 
Przykłady obci ążeń indukcyjnych: 
Lampy fluorescencyjne, pompy wody, silniki elektryczne, transformatory (zasilacze). 
 
Kontakt do producenta: 
W przypadku dowolnych problemów i wątpliwości prosimy o kontakt do producenta na e-mail 
Chengyuan16uk@163.com.  Obsługa klienta postara się zrobić co w ich mocy aby klient był 
usatysfakcjonowany.  
 
Kontakt do dystrybutora: 
importokazji@gmail.com  
535 755 866 
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