
Odpojovač spotřebičů s možností dálkového ovládání.

Uživatelská příručka



Uvedení do provozu:

Pokud byl odpojovač přinesen ze studeného prostřední, tak jej nechte po vybalení nejméně 
30 minut odstát v domácím prostředí, kde bude používán. Je to z důvodu zabránění vzniku vlhkosti 
a poškození odpojovače po okamžitém připojení do sítě po příchodu ze studeného prostředí.

Pokud chcete používat dodané infračervené čidlo dálkového ovládání, tak jej jako první 
připojte k odpojovači na pravé straně do připraveného konektoru a až poté připojte odpojovač do 
sítě. Nyní můžete do odpojovače připojit spotřebič, nebo více spotřebičů pomocí prodlužovačky 
s více volnými zásuvkami, nebo pomocí rozdvojky. Připojená zařízení nesmí přesáhnout celkový 
příkon 2300Watt.

Odběr zařízení v zapnutém stavu musí mít minimální odběr ze sítě 30Watt, jinak bude 
docházet k samovolnému vypínání. Odpojovač zařízení automaticky odpojí od sítě, pokud odběr 
přesáhne více než 12A (2750Watt), z důvodu ochrany, nebo náhodného zkratu na zařízení.

Po připojení odpojovače do sítě, bude kontrolka tlačítka na těle odpojovače blikat cca 2 
minuty z důvodu měření a stabilizace spotřeby připojeným zařízením.

Zapnout a vypnout odpojovač můžete buď krátkým stiskem tohoto tlačítka, nebo naučením 
a používáním jakéhokoliv talíčtka na jakémkoliv infračerveném dálkovém ovladači, které doma 
máte.

Infračervené dálkové ovládání spárujete s odpojovačem tak, že stisknete tlačítko na těle 
odpojovače a držíte jej po dobu minimálně 3 sekund, dokud kontrolka tohoto tlačítka nezačne 
rychle blikat a v tomto okamžku se může odpojovač samovolně zapnout, nebo naopak vypnout. 
Jakmile začne kontrolka tlačítka rychle blikat, namiřte vybrané dálkové ovládání na infračervené 
čidlo a stiskněte vybrané tlačítko na dálkové ovladači. Odpojovač po přijetí signálu tento signál 
uloží, kontrolka tlačítka přestane rychle blikat a odpojovač se opět zapne, nebo vypne.

Nyní můžete odpojovač naučeným dálkovým ovladačem zapínat na vzdálenost až 10 metrů. 
Po takovémto zapnutí, bude opět kontrolka tlačítka pomalu blikat po dobu asi 2 minut, pro měření a 
stabilizaci odběru. Poud bude odběr po tuto dobu stále menší než 30Watt, tak se odpojovač opět 
vypne !   V trvale zapnutém stavu odpojovače kontrolka tlačítka trvale svítí a v opačném stavu, 
tedy vypnutém, kontrolka tlačítka nesvítí.

Technická data:

Pracovní napětí - 230V / 50Hz
Maximální zatížení - 10A / 2300Watt
Maximální vlastní spotřeba - 0,25Watt
Automatická hodnota pro vypnutí - pod 30Watt po dobu 60 sekund
Dosah a uhel IR čidla D.O. - 10 metrů / 35 stupňů
Napěťová ochrana a krytí - max 2500V  /  IP20
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