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Figyelmeztetés 

1. Telepítés előtt ellenőrizze és biztosítsa, hogy a szükséges szerelési tevékenység közben a hálózati tápfeszültség le 

legyen kapcsolva az érintett területen. 

2. A vezetékeket a csatlakoztatási rajzon megadott módon kell bekötni. 

3. Győződjön meg, hogy a kapcsolni kívánt teljesítmény a kapcsolóra megadott értéken belül van. 

4. Ne távolítsa el a fóliát az érintőpárnáról, mert az befolyásolja az érintési érzékenységet. 

5. Abban az esetben, ha tesztelés során közvetlenül érintette meg az érintőpárnát, a normál működés érdekében 

szüntesse meg a kapcsoló tápellátását 10 percre, majd ezután helyezze fel az előlapot és vegye használatba a 

kapcsolót. 

 

1. Működés 

 

1 áramkörös, beépíthető rádiós vevőegység. Alkalmazható elektromos eszközök tápellátásának rádiós 

kapcsolására, akár utólagos beépítéssel is. Méretének köszönhetően egyszerűen beépíthető a hagyományos méretű 

elektromos kötődobozokba is (egyes szerelvények esetén szükséges lehet a mélyített kialakítás). 

Rádiós távkapcsolók betanítása: 

1. Nyomja meg a vevőegységen található gombot kb. 4 másodpercig 

2. Miután az állapotjelző LED gyorsan villogni kezdj, engedje el a gombot 

3. 10 másodpercen belül nyomja meg a távirányító megtanítani kívánt gombját 

4. A sikeres tanítást követően a vevőegység villogó állapotjelzője kikapcsol 

 

Megjegyzés: 

- Max. 10 rádiós távkapcsoló gomb tanítható egy érintő gombra. 

- Egyszerre csak egy távkapcsoló tanítható meg. Több távkapcsoló esetén ismételje meg az 1-4 lépéseket 

mindegyikhez külön-külön. 

- Az 11. távkapcsoló tanítása esetén, a már megtanult távkapcsolók közül a legelsőként megtanított 

automatikusan törlésre kerül. 

- A távkapcsolók főkapcsoló gombjai nem taníthatóak meg a kapcsolókkal (REM-04: D gomb, REM-16: „off” gomb) 

- Áramszünetet követően a vevőegység bekapcsolt állapotba tér vissza. 

 

Rádiós távkapcsolók törlése 

1. Érintse meg a kapcsoló megfelelő érintő gombját kikapcsolt állapotban kb. 3 másodpercig, míg a jelzőfény 

gyorsan el nem kezd villogni 

2. Engedje el a kapcsolót, majd érintse meg ismét az érintő gombot kb. 5 másodpercig, míg a jelzőfény lassú 

villogásba nem kezd 

3. Engedje el a kapcsolót és várja meg a villogás megszűnését. 

4. A folyamat végén a jelzőfény folyamatosan világítani fog és az adott gombhoz tartozó összes távirányító törlésre 

került 
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2. Csatlakoztatás 

 

4. Műszaki adatok: 

Vevő rádiófrekvencia 433.92 MHz/30 m 

Kompatibilis távkapcsolók RM Pro (okostelefonról), REM-3W, REM-16, REM-4 

Kapcsolási feszültség 250 V AC/50 Hz 

Kapcsolt áramkör 1 db áramkör 

Kapcsolási teljesítmény max. 3 A 

Méret Ø 56 x 25 mm 

Súly 0.1 kg 

 


