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Spárování dálkového ovladače 
Dálkový ovladač je možné spárovat pomocí bílého tlačítka SET. 
 
Spárování ovladače v Monostabilním režimu 

- 1x stiskněte tlačítko SET, po rozsvícení LED diody stiskněte libovolné tlačítko na 
dálkovém ovladači. LED dioda 5x zabliká což znamená, že spárování proběhlo v pořádku. 
Nyní pokud stisknete tlačítko na dálkovém ovladače zůstane výstup sepnutý dokud tlačítko 
znovu ne-uvolníte. 
 
Spárování ovladače v Bistabilním režimu 

- 2x stiskněte tlačítko SET, po rozsvícení LED diody stiskněte libovolné tlačítko na 
dálkovém ovladači. LED dioda 5x zabliká což znamená, že spárování proběhlo v pořádku. 
Nyní pokud stisknete tlačítko na dálkovém ovladači výstup se sepne - po opětovném stisku 
tohoto tlačítka se výstup rozepne. 
 
Spárování ovladače v režimu Vyp - Zap 

- 3x stiskněte tlačítko SET, po rozsvícení LED diody stiskněte tlačítko “A” LED dioda 
5x zabliká a znovu se rozsvítí stiskněte tlačítko “B”, LED dioda opět 5x zabliká a zhasne. 
Nyní můžete tlačítkem “A” výstup sepnout a tlačítkem “B” rozepnout. 
 
Spárování ovladače s dobou sepnutí 
Dobu sepnutí lze nastavit v rozmezí 
5 - 20 sekund. Podle počtu stisků 
tlačítka SET se určuje čas sepnutí. 
4x = 5s, 5x = 10s, 6x = 15s, 7x = 
20s. 
Pokud tlačítko SET stisknete 4x a 
po rozsvícení LED diody stiskněte 
libovolné tlačítko na dálkovém 
ovladači nastavíte dobu sepnutí 
výstupu na 5 sekund tzn. že po 
stisku tlačítka dálkového ovladače 
zůstane výstup sepnutý 5 sekund a 
poté se sám rozepne. 
 
Tovární restart 
Pro restartování modulu do továrního nastavení stiskněte tlačítko SET 8x, po zablikání LED 
diody dojde ke smazání všech dálkových ovladačů. 
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Montáž a připojení nízkého napětí 230V 
Zařízení využívá ke svému provozu nebo je schopno ovládat napětí 230V. Instalaci a 
zapojování částí zařízení využívající 230V je nutné svěřit osobě znalé s příslušným školením 
a znalostmi. Instalací bez příslušných znalostí vystavujete sebe i své okolí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Výrobce ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody 
způsobené špatným zapojením nebo zapojením bez potřebných znalostí a školení. Veškeré 
připojené elektrospotřebiče k tomuto zařízení musí být připojeny, tak aby nedošlo k jejich 
poškození v případě jakékoliv závady na tomto zařízení. 
 
V případě spínání 250V je nutná odborná montáž. V sepnutém stavu je svorka L na vstupu 
spojena se svorkou na výstupu. Tím se na výstupních svorkách objeví 230V. 
 
Technické parametry 

● Napájení: 12V DC 
● Klidový odběr: < 6mA 
● Frekvence: 433 Mhz 
● Výstup: 1x Relé přepínací pasivní 
● Výstupní proud: < 3A 
● Provozní teplota: -40°C až 80°C 
● Citlivost přijímače: > -105 dBm 

 
Záruka 
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje              
poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v               
délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka nebo v autorizovaném servisu.            
Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy a újmy na majetku a jiné škody              
způsobené nevhodným použitím, použitím v rozporu s aktuálním uživatelským manuálem,          
nedodržením doporučených postupů v aktuálním uživatelském manuálu či vzniklé hrubým          
zacházením s výrobkem nebo jeho rozebíráním. Na takto vzniklé závady a škody se             
nevztahuje záruka. 
 
Informace o likvidaci elektronických přístrojů 
Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány           
společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej          
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další          
podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného          
místa. 
Upozornění: Toto zařízení není určeno pro použití v průmyslu nebo pro           
zdravotnická zařízení. Jedná se o zařízení/systém pro doplnění nebo         
zvýšení komfortu soukromého rezidenčního bydlení. Nesmí být použito pro         
zajištění životních funkcí. 
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Záruční a pozáruční servis výrobků: 

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz 
WWW.CIP.CZ 

 Verze uživatelského návodu: 18.7 
 Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmikoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží 
ČIP Trading s.r.o. 
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Vždy používejte nejnovější verzi uživatelského manuálu, kterou naleznete na stránkách          
servisu. 
 
Servis 
ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101 
Informace k zařízení: manualy.zabezpecovaci-zarizeni.cz 
Název zařízení: KL-Timer 
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