
NÁVOD K POUŽITÍ 

GARDEN LIGHTS DÁLKOVÝ OVLADAČ + 12V RF PŘIJÍMAČ (6148011) 

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ (viz obrázek – originální návod) 

1. 12V vstupní kabel 

2. Programovací tlačítko 

3. Kontrolka 

4. 12V výstupní konektor 

5. Tlačítka pro okruhy 1-9 

6. Hlavní vypínač 

7. Kruhová kontrolka  

Baterie (2x AAA) k dálkovému ovladači nejsou součástí balení! 

UPOZORNĚNÍ 

- Tento výrobek může být použit pouze pro aplikaci na 12V AC/DC!  

- RF přijímač může být umístěn v interiéru i exteriéru (IP44).  

- RF přijímač lze ovládat dálkovým ovladačem z maximální vzdálenosti 40m a na otevřeném prostranství.  

- RF přijímač může být zatížen maximálně do 150W. 

- Vzdálenost mezi RF přijímači by měla být minimálně 0,5m.  

- Pro optimální příjem umístěte RF přijímač do výšky 1m.  

VKLÁDÁNÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE 

- Způsob vložení dvou baterií AAA do dálkového ovladače je znázorněn v krocích 1 a 2 na obrázku viz originální návod.  

ZAPOJENÍ RF PŘIJÍMAČE 

- RF přijímač může být umístěn kdekoliv ve 12V systému. RF přijímač bude ovládat všechna zařízení (svítidla), která jsou 

v tomto systému zapojená za ním.  

- Před zapojováním RF přijímače odpojte transformátor od zdroje elektrické energie.  

- Připojte vstupní kabel (1) RF přijímače k 12V transformátoru nebo ke (hlavnímu) kabelu.  

- Zapojte 12V zařízení nebo hlavní kabel do 12V výstupního konektoru RF přijímače (4).  

- Zapojte transformátor ke zdroji elektrické energie.  

PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE A RF PŘIJÍMAČE 

- Stiskněte programovací tlačítko (2) na RF přijímači a podržte ho 5 vteřin. Kontrolka na RF přijímači začne blikat modrým 

světlem (3).  

- Stiskněte jedno z tlačítek pro okruhy 1-9 na dálkovém ovladači (5), kam chcete okruh naprogramovat. Kontrolka RF 

přijímače (3) přestane blikat. RF přijímač je nyní naprogramován pod číslem (tlačítkem) okruhu, který jste zvolili.   

- Tímto způsobem lze vytvořit až 9 okruhů, které se budou ovládat samostatně pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.  

- Hlavní vypínač na dálkovém ovladači (6) zapíná/vypíná všechny RF přijímače ve stejný okamžik. 

- Kruhová kontrolka (7) na dálkovém ovladači ukazuje, zda systém zapínáte nebo vypínáte. Pokud RF přijímač zapínáte, 

kruhová kontrolka blikne jednou. Pokud RF přijímač vypínáte, kruhová kontrolka zabliká dvakrát.  

- Pokud je RF přijímač zapnutý, svítí i jeho kontrolka. Pokud je vypnutý, jeho kontrolka nesvítí.  

- Pro resetování nastavení RF přijímače stiskněte programovací tlačítko (2) a přidržte ho 15 vteřin. Kontrolka na RF přijímači 

(3) bude po dobu 15 vteřin blikat. Jakmile kontrolka zhasne, je RF přijímač resetovaný.  

NYNÍ BY MĚL DÁLKOVÝ OVLADAČ A RF PŘIJÍMAČ SPRÁVNĚ PRACOVAT.  

POKUD ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJÍ SPRÁVNĚ, UDĚLEJTE NÁSLEDUJÍCÍ:  

- Zkontrolujte, zda jste správně umístili baterie do dálkového ovladače.  

- Vyměňte baterie v dálkovém ovladači.  

- Zkontrolujte funkčnost transformátoru.  

- Zkontrolujte konektorová připojení.  
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