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Kaugjuhitavad pistikupesad ja 
komplektid 



Kasutusjuhend 
 

 
 

 

1 Ohutusnõuded 
1.1 Üldinfo 

• Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt selle 
kasutusjuhendiga.  

• Hoidke juhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda.  
• Ärge kasutage seadet mis on rikutud või defektne.  
• Kontrollige enne seadme kasutamist selle sobivust. 
• Küsimuste ja probleemide puhul kontakteeruge edasimüüja, 

tootja või kvalifitseeritud spetsialistiga.  
Ülekoormus 
• Ärge ühendage jadana. 
• Ärge kasutage kunagi kaugjuhitavate pistikutega triikraudu, 

kütteseadmeid ning muid sarnaseid tuleohtlikke seadmeid.  
Elektrilöögi oht! 
• Ärge avage seadet. 
• Ärge muutke seadet ega selle lisasid.  
• Paigaldus, kokkupanek ja hooldus peab olema teostatud 

kvalifitseeritud spetsialisti poolt.  
• Ärge tekitage konnektorites ja elektriringis lühist.  
Vigastuste oht 
• Turvaline pakend, väikesed osad ning kaitse juhusliku kasutuse 

vastu.  
Kasutamine ja hoiustamine 
• Ärge keerake, painutage ega survestage kasutuses olevat 

seadet. 
• Suure temperatuurimuutuse korral, näiteks transportimisel, 

laske seade soojeneda enne selle kasutamist 
toatemperatuurile.  

• Kaitske seadet kuumuse ja külma eest, samuti niiskuse, otsese 
päikesevalguse, vibratsiooni ja mehhaanilise surve eest.  

Patareide ohutus 
• Ärge kasutage lekkivaid, deformeerunud või korrodeerinud 

patareisid.  
  
 
 

 
 
 
 
 



 

1.2 Elektrivõrgust eraldamine 
Seadmel puudub voolulüliti, seda võib kasutada ainult lihtsalt ligipääsetavates 

pistikutes, nii et hädaolukorras oleks võimalik see lihtsalt eemaldada.  
• Ilma pingeta on seade ainult vooluvõrgust eraldatuna.  
• Eemaldage pistikust peale kasutamist, äikesetormi ajal ja 

hädajuhtumi puhul.  
 

1.3 Hoiatusmärgistus 
Caution: vigastuste oht. 
 
Notice: materiaalsete kahjustuste oht.  
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2 Kirjeldus ja funktsioonid 
2.1 Üldinfo 
Seadet kasutatakse elektroonikaseadmete mugavaks kasutamiseks 
määrates nende vooluühenduse kaugjuhtimise teel. Seade on lastekindel 
ning sellel on kanalilüliti ning vooluLED. Juhtimispuldi töövahemik on 
maksimaalselt 30m ning sellega saab kontrollida kuni nelja seadet.  

 

2.2 Pakend sisaldab 
 

Mudel Pakend sisaldab 

93997 Juhtimispult, kasutusjuhend 

94501               Juhtimispult, seade, kasutusjuhend 

94502                Juhtimispult, 3 seadet, kasutusjuhend 

94503             Seade, kasutusjuhend 

 
 
 
 

2.3 Seadme tutvustus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1 KasutusLED 2 Korpus 
3 Maandatud pesa 4 Ohutusnaga 
5 Kanalilüliti 6 Patareipesa 



 

2.4 Tehnilised andmed 
 

 

 

3 Kasutusala 
Seadet on lubatud kasutada ainult vastavalt selle kasutusjuhendile ning 
ohutusnõuetele. Kasutusjuhendi ja ohutusnõuete eiramine võib põhjustada 
eluohtlikke õnnetusi või vigastusi, ning kahjustusi inimestele ja esemetele.   
 
 
 

Kasutamiseks ainult kuivas keskkonnas. 
 

IP20 Toode ei ole veekindel. 

Mudel Kaugjuhitav pistik Juhtimispult 

Nominaalpinge (V~ @ 50 Hz) 230  

Max. koormus (A), W (5), 1100 

Lapselukk     ; katik 

Kaitseklass/ tase I / IP20 

Lüliti              1 

Mõõdud (mm) 95 x 70 x 58 100 x 35 x 20 

Kaal (g) 112 75 

Kaitse F5AH250V 

Ekraan KasutusLED 

Max. ulatus (m) 
avatud alal 

30 

Töötemperatuur (°C) 0 ~ +35 

Raadiosageduse vahemik(MHz) 433.05-434.79 

Raadioseadme klass 1; alakategooria 20 

Saatevõimsus (mW) <10 

Patarei  LR23A; 12 V 
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4.1 Juhtimispuldi aktiveerimine 
• Eemaldage patareide kaitseriba, tõmmates selle patareipesast välja.  
Juhtimispult on kasutamiseks valmis. 

 

4.2 Patareide vahetamine 
1. Asendage patarei vajadusel teise sama tüüpi patareiga. 
Patareipesa asub puldi tagaküljel. Polaarsus on märgitud seadmele.  

Patareitüüp: LR23A, 12 V 

2. Ärge visake kasutatud patareisid prügikasti, viige need vastavasse 
kogumispunkti.  

 
 

5 Ühendamine 
 

 
• Ärge ühendage jadana. 
• Ärge kasutage triikraudade, soojusseadmete ja muude tuleohtlike 

seadmete ühendamiseks.  
 

 

1.    Sisestage seade hästi ligipääsetavasse ohutusse seinapistikusse.  
2.    Ühendage seadmega 1, maksimaalselt 1100 W kasutatav elektriseade. 

6 Kasutamine 
6.1 Seadistamine 

 

 
 

 

Ülekoormus 

4 Juhtimispult 
                                              Patarei 

Patareid on vahetatavad. 
• Ärge kasutage lekkivaid, deformeerunud või 

korrodeerunud patareisid. 

  



 

1.    Valige kanalilülitiga soovitav kanal 1 – 4.  
2.    Korrake teiste seadmetega, kui kasutate rohkem kui ühte.  

 
Eraldi saab kontrollida kuni nelja pistikut, kasutades erinevaid kanaleid.  
Kui samale kanalile on määratud kaks või rohkem pistikut, saab samal kanalil 

kontrollida vastavalt samapalju elektriseadmeid.  
 
 

6.2 Kaugjuhitava pistikupesa kasutamine 
 

 
 

• Lülitage kaugjuhitav pistikupesa sisse või välja, kasutades juhtimispuldi 
nuppe 1 – 4.  

Kui pistik on sisse lülitatud, siis selle tööLED põleb ning seadmes on pinge.  

 

7 Hooldus, hoiustamine ja transport 
 
Seade ei vaja erihooldust.  
 

 

 
 

 

Patarei kasutamine 
Patarei on vahetatav. 

• Ärge kasutage lekkivat, deformeerunud või korrodeerunud 
patareid.  



 

 

 
 

 

 
• Kasutage puhastamiseks kuiva pehmet lappi.  
• Ärge kasutage puhastusvahendeid. 
• Hoiustage jahedas kuivas keskkonnas. 
• Hoiustage eemal laste käeulatusest, ning kuivas ja tolmuvabas 

keskkonnas.  
• Eemaldage patareid kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul.  
• Kasutage transportimiseks originaalpakendit. 

 
 

 

8 Garantii ja tootjavastutus 
Tootjal on õigus tootmises olevat toodet ja selle 
dokumentatsiooni muuta ja täiendada ilma sellest eelnevalt 
teavitamata.  

• Tutvuge toote garantiitingimustega.  
 

9 Keskkonnakaitse 
 

Ärge visake kasutatud elektriseadmeid ja patareisid prügikasti, viige 
need vastavatesse kogumispunktidesse.  

 
 

WEEE No: 82898622 

D-34000-1998-0099 

 

 

10 EU nõuetelevastavus 

 
     Seade vastab direktiivile 2014/53/EU.  

Märkused   
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