
SK Návod na použitie pre set bezdrôtových zásuviek Solight DY05 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám 
slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii 
s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené 
na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s 
vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a 
výpočtovou elektronikou. 

Obsah balenia 

• 1x diaľkový ovládač 
• 2x prijímač – zásuvka s 5A/1150W 

 
Technické parametre 
 

• dosah: max. 30m na voľnom priestranstve 
• až dve zásuvky môžete ovládať jedným tlačidlom 
• napätie: max. 250V, 50Hz 
• príkon: 1150W 
• max. záťaž: 5A 
• prenosová frekvencia: 433.92MHz 
• pracovná teplota: 0 – 50°C 

 
Základné informácie 
 

• Zásuvky nepripájajte vzájomne do seba. 
• Vzdialenosť medzi dvoma zásuvkami v prevádzke by mala byť viac než 50 cm. 
• Určené len pre použitie vo vnútorných priestoroch, pri teplotách od 0°C do 50°C. Nie je určené pre vonkajšie použitie. 
• Nepripájajte bezdrôtovú zásuvku do predlžovacieho káblu. Zapojte len priamo do hlavného zdroja napájanie v stene. 
• Nepripájajte zariadenie, ktoré by malo byť vždy pod dohľadom – mohlo by dôjsť k požiaru alebo k vzniku iných škôd (napr. 

žehlička alebo panvica na pečenie). 
• Neotvárajte prístroj. Opravy môže uskutočniť len odborník. Nesprávne používanie a neodborné opravy môžu spôsobiť úraz 

elektrickým prúdom alebo skrat. 
• Dosah signálu je uvedený vždy ako maximálny vo voľnom priestranstve bez prekážok a môže byť výrazne ovplyvnený 

materiálom budovy kde je používaný. Dosah signálu rovnako závisí na umiestnení vysielača i prijímača. Vyvarujte sa 
umiestneniu častí prístroja v blízkosti tepelných zdrojov, oblastiam so zvýšenou vlhkosťou vzduchu, zdrojov 
elektromagnetického žiarenia, silových vodičov a veľkých kovových predmetov. 

 
Prevádzkové informácie 
Bezdrôtovú sadu zásuviek môžete používať okamžite po vybalení a vložení batérií. Prijímač – zásuvka: Zásuvku môžete zapojiť do 
ktorejkoľvek zásuvky v stene. Prístroj, ktorý by sa mal bezdrôtovo ovládať, je potrebné zapojiť do bezdrôtovej zásuvky. Bezdrôtovo 
ovládaný prístroj musí byť vždy zapnutý. 
 
Diaľkový ovládač 

• Otvorte kryt priehradky na batérie a vložte dve LR44 batérie. 
• Ku každému z páru tlačidiel č. 1,2,3,4 môžete priradiť viacej zásuviek. 
• Každý pár tlačidiel funguje samostatne. Ľavá / pravá strana tlačidiel zapína / vypína príslušné zásuvky.  
• Hlavné tlačidlo ALL zapína alebo vypína všetky zásuvky prepojené s diaľkovým ovládačom. 
• Červená LED kontrolka indikuje prenos signálu. 

 
Zásuvka 

• Zasuňte zástrčku bezdrôtovej zásuvky do sieťovej zásuvky.  
• Tlačidlo ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO) slúži k ručnému zapnutiu alebo vypnutiu pripojeného zariadenia a zároveň slúži 

k aktivácii procesu párovania zásuvky s diaľkovým ovládačom. 
• Kontrolka na zásuvke svieti len vtedy, ak je zásuvka zapnutá. Bliká v okamihu, kedy je pripravená k párovaniu. 

 
Nastavenie 

• Zasuňte zástrčku bezdrôtovej zásuvky do sieťovej zásuvky. LED kontrolka začne blikať. Signalizuje tým, že je pripravená 
k párovaniu s diaľkovým ovládačom. 



• Priblížte diaľkový ovládač k zásuvke a stlačte ktorékoľvek tlačidlo 1 až 4 za účelom spárovania kódu. LED kontrolka krátko 
rýchlo zabliká. Signalizuje tým, že párovanie prebehlo úspešne. 

• Pripojte elektrický spotrebič do bezdrôtovej zásuvky a zapnite ju.  
• Stlačte príslušné tlačidlo ON (ZAPNUTO) na diaľkovom ovládači, čím zapnete zásuvku. LED kontrolka indikuje, že zásuvka je 

zapnutá.  
• Vyššie uvedeným spôsobom môžete spárovať ďalšie bezdrôtové zásuvky s diaľkovým ovládačom. 
• Ku každému z páru tlačidiel č. 1,2,3,4 môžete priradiť viacero zásuviek. Ďalšiu zásuvku pod rovnakým tlačidlom pripárujete 

rovnakým spôsobom ako tú prvú.  
• Pokiaľ urobíte pri párovaní chybu a potrebujete párovanie zmeniť, podržte tlačidlo na zásuvke po dobu troch sekúnd, pokiaľ 

nezačne LED kontrolka blikať. Potom zopakujte vyššie uvedený postup. 
• Dodržujte minimálnu vzdialenosť bezdrôtových zásuviek od seba. V prevádzke by mala byť viac než 50 cm. 

 
 
Poznámka: Pri výpadku el. energie dôjde k vymazaniu pamäti zásuviek a je potrebné znova uskutočniť párovanie. 
 
Dôležité upozornenie 
 

• Do bezdrôtovej zásuvky môžete pripojiť len prívodnú šnúru (v žiadnom prípade nie spotrebič s priamou zástrčkou). 
• Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený alebo ak má uvoľnené spojovacie skrutky. 
• Nepoužívajte výrobok, pokiaľ bol poškodený dažďom alebo vlhkým prostredím. 
• Nevystavujte výrobok priamemu slnku a chráňte ho pred teplom. 
• Nezasunujte do zásuvky príliš energeticky náročné spotrebiče, ak ich príkon presahuje 5A / 1150W 

 
Na výrobok je vystavené CE Prehlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u dovozca: info@solight.cz 


