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Uživatelský manuál pro DY03 
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.  

 

Tato doplňková bezdrátová zásuvka může být použita k sadě DY02, avšak funguje i samostatně, ale bez ovladače ji nelze dálkově 

ovládat. Pro zakoupení sady DY02 navštivte vašeho dealera, nebo www.solight.cz 

 

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. 
 
Instalace a provoz 

1. Zásuvka 3. LED kontrolka 5. Tlačítko osvojení kódu 

2. Zástrčka 4. Tlačítko ON/OFF   

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

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).  

 
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 

LED kontrolka indikuje připojení k síti 

Zapněte 

spotřebič 

http://www.solight.cz/

