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Zdalny w 
łącznik radiowy + pilot  

MODEL: R8E 

Urządzenie przeznaczone do bezprzewodowego włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych. 
Modul zasilany jest napięciem 12VDC (stale). 

Sterownik może pracować w 2 zasadniczych trybach : 

1Tryb chwilowy 
Naciśnięcie przycisku powoduje załączenie przekaźnika, puszczenie przycisku wylącza 

przekaźnik. 
Przekaźnik działa tak długo jak trzymamy przycisk. 
2.Tryb włącz/wyłącz 1 przycisk. 

Naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje Mączenie przekaźnika, ponowne naciśnićie przycisku 
powoduje wyłączenie przekaźnika. 
Przekaźnik zmienia stan na przeciwny oo każdym naciśnieciu otzvcisku.  

Kasowanie pilota : 
Nacisnąć na module 8 razy przycisku nauki (dioda mrugnie 8 razy). 
Gotowe, piloty wykasowane. 

Programowanie pilota: 
1.Nacisnąć przycisk nauki na module 1, 2, 3 razy zależnie od tego jaki tryb chcemy 
zaprogramować (chwilowy, włącz/wyłącz 1, włącz/wyłącz 2). 

2.Poczekać 3 sekundy (dioda LED na module zapali się)  
3.Nacitnać przycisk na pilocie 
4.Gotowe 
Jeśli chcemy zaprogramować następnego pilota wracamy do pkt 1. 

Cechy produktu:  
- pobór prądu 0,1 A 
- obciążalność styków przekaźnika 10 A 

- częstotliwość pracy 433 mHz 
- temperatura pracy od -40°C do 80°C 
- zasięg do 70 metrów 

- pamięć do 30 nadajników 

 

 
 

Informana au uzynownikow o pozbywam się urząozen elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)  
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dotączonej do ich dokumentacji Informuje, ze niesprawnych urządzert elektrycznych lub eteknonnznych 

nie można wyrzucał razem z odpadami gospodarczymi. Rawidbwe postępowanie w rane konieczności pozbycia się urządzen elektrycznych lub 

elektronicznych. mylnam, powtórnego użycia lub odzysku podzespolow pokąp na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punkt 2.00(1, gdzie 

będzie przyjęte bezplatnie W niektórych krajach produkt można oddał lokalnemu dystrybutorom podczas zakupu innego urządzenia.  Prawdowa 
utytizacja urządzenia umożliwa ~anie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego woly« na zdrowie środowisko, More może był zagrożone przez 
nieodnovaednie postępowanie x odpadami. Szczegółowe mformane c najbaższyrn punkcie zbiórki można uzyskać u rolado lokalnych. NiepraMd/maa 
utylizacja odpadów zagrożona

 jest karami OrzemdnanYm w mdPornedmdt przepisach lokalnYon 

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej  
rana konieczności pozbycia się urządzen elektrycznych lub elektronicznych prosimy skontaktował się z najbluszyrn punktem sprz edaży lub 

dostawce, którzy udnekt dodatkowych informacji  

Pozbywanie Się odpadów w krajach poza Unią Europejską 

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z l okalnymi władzami 
lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji° mawidlowyrn sposobie postemowenia 


