
Távirányító 

Használati utasítás 

 

 

Időkapcsoló, alkonykapcsolóval, visszaszámláló funkcióval és 

távirányítóval 

 

0025730502 

 

Technikai adatok: 

Feszültség:     230VAC, 50Hz 

Terhelhetőség:    1000W (rezisztív) 

Visszaszámlálási eltérés:  ±2min   

Rádió frekvencia:   433.92MHz 

Hatótávolság:    25m (nyílt terepen) 

Fényérzékenység:   5-85 LUX 

Védettség:     IP44 

Távirányító elem:   CR2032 3V (tartalmazza) 

 

 

 

 

A. Termékleírás 

1. Időkapcsoló, beépített vevővel és egy db távirányító (EMW301TK). 

2. 7 program (ON, OFF, DUSK-DAWN, 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs, 8Hrs) a programtárcsán. 

 

B. Áttekintés 

 

 

 

Visszajelző LED 

Fényérzékelő 

Programtárcsa 



 

 

Program beállítások: 

 

 

No. Beállítás Működés 

1 ON Állandóan bekapcsolva 

2 OFF Állandóan kikapcsolva 

3 DUSK-DAWN Alkonyatkor bekapcsol, pirkadatkor kikapcsol 

4 2 Hrs Alkonyatkor bekapcsol, 2 óra múlva automatikusan kikapcsol 

5 4 Hrs Alkonyatkor bekapcsol, 4 óra múlva automatikusan kikapcsol 

6 6 Hrs Alkonyatkor bekapcsol, 6 óra múlva automatikusan kikapcsol 

7 8 Hrs Alkonyatkor bekapcsol, 8 óra múlva automatikusan kikapcsol 

 

Forgassa a programtárcsán a kiválasztott beállítás (ON/OFF/ DUSK-DAWN stb...) jelét, a fedélen látható 

háromszöghöz (∆). 

 

 

C. Szinkronizálás 

Távolítsa el a műanyag fület az távirányító (EMW301TK) hátulján, hogy az elem érintkezhessen. 

 Ahogy csatlakoztatja az időkapcsolót a dugaszolóaljzatba, a piros visszajelző LED villogni kezd. 

 Nyomja meg, és tartsa lenyomva az OFF gombot a távirányítón (kb. 3-5 másodpercig) amíg a 

visszajelző LED befejezi a villogást. 

 A távirányító most szinkronizálva van. 

 Ha a visszajelző LED csak kb.15 másodperc után fejezi be a villogást, valami hiba történt. 

 Kérjük, csatlakoztassa újra az eszközt, és ismételje meg a fenti lépéseket. 

 

 

 

D. Távirányító használata ON, OFF, DUSK-DAWN beállításoknál 

1. ON vagy OFF beállításnál a távirányító gombjaival ki-/bekapcsolhatja az eszközt. 

2. DUSK-DAWN beállításnál: 

 A távirányító felülírja a Dusk-Dawn beállítást, de az a következő nap újraindul. 

(pl.: kapcsolja be a készüléket a távirányítón az „ON” gombbal napközben, onnantól 

bekapcsolva lesz, és pirkadatkor kikapcsol, másnap újra indul az alap (DUSK-DAWN) 

program. 

Kapcsolja ki a készüléket éjszaka az „OFF” gombbal, kikapcsolva marad a következő 

alkonyatig. Onnantól pedig újra indul az alap (DUSK-DAWN) program. 

 

 

E. Távirányító használata 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs, 8Hrs visszaszámláló módban 

1. Ha bekapcsolja a készüléket a távirányítón az „ON” gombbal napközben a beállított idő 

(2/4/6/8 óra) után automatikusan kikapcsol, ha közben a fényérzékelő alkonyatot érzékel, a 

visszaszámlálás újra kezdődik. 

2. Ha bekapcsolja a készüléket a távirányítón az „ON” gombbal éjszaka, a beállított idő 

(2/4/6/8 óra) után automatikusan kikapcsol, amennyiben a készülék már a visszaszámláló 

módban működik, a visszaszámlálás újra kezdődik. 

 

 



 pl.: 18 órakor alkonyodik, 2órás visszaszámláló módban: 

 Bekapcsolja a készüléket 13 órakor, az 15 órakor automatikusan kikapcsol. 

 Bekapcsolja a készüléket 17 órakor, az 20 órakor fog kikapcsolni (mert a fényérzékelő 18 

órakor alkonyt érzékelt, és a visszaszámlálás újraindult.) 

 18 órakor a készülék automatikusan bekapcsolt. Megnyomja a távirányító „ON” gombját 

19 órakor, az 21 órakor fog kikapcsolni (mert a távirányítóval újraindult a visszaszámlálás) 

 18 órakor a készülék automatikusan bekapcsolt. Megnyomja a távirányító „OFF” gombját 

19 órakor, a készülék kikapcsol, és kikapcsolva marad a következő alkonyatig (vagy az Ön 

következő beállításáig). 

 

F. Figyelem: 

1. Szinkronizálás elvégzése szükséges a távirányító működéséhez. 

2. Olyan helyre helyezze az eszközt, ahol könnyen érzékeli a napfényt (alkony/pirkadat) érzékeléshez, 

és nem zavarja egyéb külső fényforrás. 

3. Áramtalanitáshoz húzza ki a csatlakozót a készülékből. 

4. Visszaszámláló módban ki tudja kapcsolni az eszközt a távirányító „OFF” gombjával. 

5. ON/OFF módban a távirányítóval szabadon ki-/bekapcsolhatja a készüléket. 

6. Ne csatlakoztasson egymásba két készüléket. 

7. Gyermekvédelmi dugaszoló aljzattal. 

8. Freccsenő víz ellen védett (IP44) 
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