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Uživatelský manuál k bezdrátové zásuvce DY02  
Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil 

bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto 

přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti 

nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. 

koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou. 

OBSAH SADY: 
• 1x dálkový ovladač 
• 2x přijímač – zásuvka s 5 A/1150 W 

Funkce: 
S tímto výrobkem můžete zapínat elektrické a elektronické přístroje (lampy, televize, počítače, vánoční osvětlení, atd.) o max. zátěži 

5A/1150W s dosahem až 25 m (bez překážek). Zapínání a vypínání těchto přístrojů je pohodlné a snadné, což platí zejména pro 

spínače, které jsou obtížně dostupné (ideální pro osoby se zdravotním postižením). Přístroje můžete zapínat a vypínat z libovolného 

místa bez ohledu na to, zda se mezi vámi a přístrojem nachází nábytek nebo zdi. Dosah uvnitř budov je omezen v závislosti na 

stavebních parametrech budovy.  
ZÁKLADNÍ INFORMACE: 
• Zásuvky nepřipojujte vzájemně do sebe. 
• Vzdálenost mezi dvěma zásuvkami v provozu by měla být více než 50 cm. 
• Určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorách, při teplotách od 0°C do 35°C. Není určeno pro venkovní použití. 
• Nepřipojujte bezdrátovou zásuvku do prodlužovacího kabelu. Zapojte pouze přímo do hlavního zdroje napájení ve zdi. 
• Nepřipojujte zařízení, která by měla být vždy pod dohledem – mohlo by dojít k požáru nebo k vzniku jiných škod (např. žehličku 

nebo pečící pánev). 
• Neotvírejte přístroj. Opravy může provádět pouze odborník. Nesprávné používání a neodborné opravy mohou způsobit úraz 

elektrickým proudem nebo zkrat. 
• Dosah signálu je uváděn vždy jako maximální na volném prostranství bez překážek a může být výrazně ovlivněn materiálem 

budovy kde používán. Dosah signálu rovněž závisí na umístění vysílače i přijímače. Vyvarujte se umístění částí přístroje v 

blízkosti tepelných zdrojů, oblastí se zvýšenou vlhkostí vzduchu, zdrojů elektromagnetického záření, silových vodičů a velkých 

kovových předmětů 

PROVOZNÍ INFORMACE  
Bezdrátovou sadu zásuvek můžete používat okamžitě po vybalení a vložení baterie. V případě, že se na jednom místě (nebo v okolí) 

používá několik bezdrátových zásuvek nebo jiné dálkově ovládané zařízení, měly by být programové kódy upraveny tak, aby se 

zabránilo rušivým vlivům. Prostudujte si postup pro nastavení programového kódu.  
Přijímač – zásuvka: Zásuvku lze zapojit do kterékoliv zásuvky ve zdi. Přístroj, který by se měl bezdrátově ovládat, je třeba zapojit do 

bezdrátové zásuvky. Bezdrátově ovládaný přístroj musí být vždy zapnutý. Dálkový ovladač funguje pouze v případě, že je přístroj 

zapnutý. (viz obrázek 1) 
Úvod 
Přenosné bezdrátové zásuvky je možné ovládat pomocí spínačů přímo na zásuvce nebo prostřednictvím dálkového 

ovladače. Dálkový ovladač může současně ovládat až 5 bezdrátových zásuvek na základě kódů. Dosah ovládání je až 25 metrů. 

Tento produkt lze snadno obsluhovat a představuje ideální volbu pro inteligentní moderní domácnost. 
Instalace a provoz 
Dálkový ovladač 

• Otevřete kryt přihrádky na baterie a vložte baterie. 

• Každé z tlačítek A až E ovládá pouze jednu zásuvku. Levá / pravá strana tlačítek zapíná / vypíná příslušnou zásuvku.  

• Hlavní tlačítko ON / OFF (ZAPNUTO / VYPNUTO) zapíná nebo vypíná všechny zásuvky úspěšně propojené s dálkovým 

ovladačem prostřednictvím osvojovacích kódů. 

• Tlačítko NEUER CODE slouží k vymazání (resetování) osvojovacích kódů.  

• Červená LED kontrolka indikuje přenos signálu.  

• Kontrolka na zásuvce svítí pouze tehdy, je-li zapnutá. 
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1. Zásuvka 3. LED kontrolka 5. Tlačítko osvojení kódu 7. Jednotlivá ovládací tlačítka 9. Tlačítko pro vymazání kódů 

2. Zástrčka 4. Tlačítko ON/OFF  6. LED kontrolka 8. Hlavní ovládací tlačítko 10. Kryt přihrádky na baterie 

Zásuvka 
1. Zasuňte zástrčku bezdrátové zásuvky do síťové zásuvky.  

2. Tlačítko ON/OFF (ZAPNUTO / VYPNUTO) zapíná nebo vypíná elektrický spotřebič.  

3. Tlačítko osvojení kódu lze v procesu „učení“ spárovat s kterýmkoliv tlačítkem A až E dálkového ovladače. Po úspěšném osvojení 

kódu může dálkový ovladač ovládat příslušnou zásuvku.  

4. Každou zásuvku lze ovládat pouze dálkovým ovladačem, který byl s danou zásuvkou spárován jako poslední. Určitou zásuvku 

tedy nemůže ovládat více dálkových ovladačů.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Nastavení 
1. Zasuňte zástrčku bezdrátové zásuvky do síťové zásuvky, LED kontrolka nesvítí. 

2. Stiskněte a přidržte tlačítko osvojení kódu na zásuvce; přibližte dálkový ovladač k zásuvce a stiskněte kterékoliv jeho tlačítko A-E 

za účelem spárování kódů. 

3. Poté uvolněte tlačítko osvojení kódu na zásuvce a stiskněte příslušné tlačítko ON (ZAPNUTO) dálkového ovladače, čímž 

zapnete zásuvku. LED kontrolka indikuje, že zásuvka je zapnutá.  

4. Připojte elektrický spotřebič do bezdrátové zásuvky.  

5. Osvojovací kódy každého dálkového ovladače se vzájemně liší, takže příslušnou zásuvku lze ovládat bezchybně. 

 

 

 

 

 

Důležité upozornění 

• Do bezdrátové zásuvky lze připojit pouze přívodní šňůru (nikoliv přímo spotřebič opatřený zástrčkou). 

• Nepoužívejte výrobek, je-li poškozen nebo má-li uvolněné spojovací šrouby. 

• Nepoužívejte výrobek, pokud byl poškozen deštěm nebo vlhkým prostředím. 

• Nevystavujte výrobek přímému slunci a chraňte jej před teplem. 

• Nezasunujte do zásuvky příliš energeticky náročné spotřebiče (např. adaptér nebo nabíječku).  

Technická data 

• Napájení dálkového ovladače: 2 baterie AAA (LR03) (nejsou součástí balení) 

 
Prohlášení: Je-li výrobek používán způsobem, který neodpovídá specifikaci výrobce, může dojít k zneplatnění záruky poskytnuté 

výrobcem. 

 

Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u dovozce: info@solight.cz 
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