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Kaugjuhtimispult  
Toiteallikas: 1 × CR 2032 patarei, 3 V 
Raadiojuhtimisega 
vastuvõtja 

 

Toiteallikas: 230 V~ 
Lülitusvõimsus: max 1000 W 
Üldine informatsioon  
Ulatus: max 25 m 
Sagedusriba: 433,05 MHz – 434,79 MHz 
Töösagedus: 433,92 MHz 
Max edastusvõimsus: ≤5 dBm 
Ümbritsev temperatuur: 0 kuni 35 °C 
Hoiustustemperatuur: -40 kuni 70 °C 
Kaitseklass: IP 20 (RCR CE1 1011 IP20 DE 3726) 
 IP 44 (RCR CE1 1011 IP44 DE 3726) 
ELi vastavus:  

 
 
OHUTUS 
Kasutusotstarve 
Kaugjuhtimispuldi komplekt on mõeldud lampide ja elektrooniliste seadmete sisse- ja väljalülitamiseks. Mis tahes 
muud kasutust peetakse väärkasutuseks. Tootja ei vastuta väärkasutusest tulenevate kahjude eest. 
Kasutusjuhend 
Enne seadmete kasutamist lugege palun käesolev kasutusjuhend tervikuna läbi. Hoidke see kasutusjuhend alles ja 
andke see mis tahes tulevasele seadme omanikule edasi. 
 

ÜLEVAADE SEADMEST 
1 raadiojuhtimisega vastuvõtja RCR CE1 

1011 IP20 DE 3726 
2 pistik 
3 pistikupesa 
4 nupp / funktsiooni märgutuli 
5 raadiojuhtimisega vastuvõtja RCR CE1 

1011 IP44 DE 3726 
6 pistik 
7 hingedega kattega pistikupesa 
8 nupp / funktsiooni märgutuli 
9 kaugjuhtimispult 
10 funktsiooni märgutuli 
11 väljalülitamise (OFF) nupud (A, B, C, D) 
12 sisselülitamise (ON) nupud (A, B, C, D) 
13 patareipesa 1 x CR 2032: 

1 x CR 2032: 
+ ülaosas (nähtav) 

 
 
Põhilised ohutusjuhised 

• Ärge ühendage seadmeid, mis võivad järelevalveta sisselülitatud olles tulekahjusid (nt triikrauad) või muid 
kahjustusi põhjustada. 

• Ärge kasutage kaugjuhtimispuldi komplekti kontrollimatult ega ilma järelevalveta. 
• Ärge ületage maksimaalset lülitusvõimsust. 

• Ärge ühendage jadana. 
• Toitepinge on välja lülitatud ainult siis, kui seade on pistikupesast eemaldatud. 
• Raadiojuhtimisega vastuvõtja RCR CE1 1011 IP20 DE 3726: 

sobib kasutamiseks ainult siseruumides. 
• Raadiojuhtimisega vastuvõtja RCR CE1 1011 IP44 DE 3726: 

sobib ka õues kasutamiseks. Siiski on pritsme-veekindlus tagatud vaid siis, kui seda kasutatakse sama 
kaitsetasemega ühenduspesaga (tähis IPX4). 

• Veenduge, et pistikupesa asub pesaga ühendatud toote lähedal, et see on kergesti ligipääsetav ja et 
ühendatud toode ei ole kasutamise ajal kinni kaetud. 

 
Patareid tuleb käsitseda eriti hoolikalt. 
• Plahvatusoht! 
• Ärge üritage mittelaetavaid patareisid laadida. 
• Ärge visake patareisid tulle ega jätke kõrge temperatuuri kätte. 
• Patareist lekkiv akuhape võib põhjustada nahaärritust. Kokkupuutel happega loputage vedelik rohke veega 

maha. Kui vedelik puutub teie silmadega kokku, ärge hõõruge silmi, vaid loputage kohe rohke veega ja 
pöörduge viivitamatult arsti poole. 

 
Seadmete ettevalmistamine 
Märkus. 
Ühendage raadiojuhtimisega vastuvõtja alati otse seinakontakti. 
 
Sisestage patarei kaugjuhtimispulti. Ettevaatust! Patarei sisestamisel veenduge selle õiges polaarsuses. Valesti 
sisestatud patarei võib seadet kahjustada.  

 



 

Raadiojuhtimisega vastuvõtjale kaugjuhtimispuldi nupu (A, B, C või D) määramine. 
1. Vajutage raadiojuhtimisega vastuvõtjal soovitud nuppu ja hoidke seda umbes 3 sekundit all, seejärel 

vabastage. Funktsiooni märgutuli vilgub umbes 30 sekundit (õpperežiim). 
2. Kui märgutuli vilgub (õpperežiim), vajutage kaugjuhtimispuldil näiteks sisselülitamise (ON) nuppu A, et määrata 

raadiojuhtimisega vastuvõtjale nupp A. 
3. Niipea kui raadiojuhtimisega vastuvõtja saab saatjalt kehtiva nupukoodi, lakkab funktsiooni märgutuli vilkumast 

ja jääb põlema, et anda märku edukast õppimisest. 
Märkus. Kui õppeprotsess ebaõnnestub, peatub õpperežiim umbes 30 sekundi pärast ja funktsiooni märgutuli 
lülitub välja. 

4. Pärast edukat õppeprotsessi on raadiojuhtimisega vastuvõtja kasutamiseks valmis. Nüüd võite seadme 
pistikupessa ühendada ja seda kaugjuhtimispuldi abil sisse ja välja lülitada (jälgige maksimaalset lubatud 
võimsust). Funktsiooni märgutuli näitab raadiojuhtimisega vastuvõtja lülituse olekut. 

5. Teistele raadiojuhtimisega vastuvõtjatele soovitud nuppude (A, B, C või D) määramiseks korrake samme 1–4. 
 
Märkused 
• Pärast määramist jäävad nupukoodid mällu isegi siis, kui raadiojuhtimisega vastuvõtja pole toitevõrku 

ühendatud. 
• Süsteemivigade vältimiseks on kaugjuhtimispultide jaoks saadaval enam kui 65 000 juhuslikult määratavat 

koodi. 
 
Näpunäited kasutajale 
• Grupiviisilist lülitamist saab rakendada, kui samale kaugjuhtimispuldi nupule määrata mitu vastuvõtjat reas (või 

kõik vastuvõtjad koos, mis vastab pealülitusnupule). 
• Samale vastuvõtjale mitut kaugjuhtimispulti (mitu komplekti samas seerias) määrates, saab seda vastuvõtjat ka 

mitme kaugjuhtimispuldi abil juhtida. 
 
Pange tähele! 
Igale raadiojuhtimisega vastuvõtjale saab määrata kuni 8 erinevat nupukoodi. Üheksanda koodi määramise katsest 
keeldutakse (funktsiooni märgutuli vilgub kiirelt). 
 
Määratud nupukoodide kustutamine 
Raadiojuhtimisega vastuvõtja kõikide nupukoodide kustutamine 
Vajutage soovitud raadiojuhtimisega vastuvõtja nuppu ja hoidke seda rohkem kui 6 sekundit all. Vastav funktsiooni 
märgutuli hakkab umbes 3 sekundiks kiiresti vilkuma ja kõik sellele raadiojuhtimisega vastuvõtjale määratud 
nupukoodid kustutatakse. Kui funktsiooni märgutuli kustub, võib määrata uued nupukoodid. 
 
Raadiojuhtimisega vastuvõtja üksiku nupukoodi kustutamine 
1. Vajutage raadiojuhtimisega vastuvõtjal soovitud nuppu ja hoidke seda umbes 3 sekundit all, seejärel 

vabastage. Funktsiooni märgutuli vilgub umbes 30 sekundit (õpperežiim). 
2. Raadiojuhtimisega vastuvõtja nupukoodi kustutamiseks vajutage kustutada soovitava nupu kaugjuhtimispuldi 

väljalülitamise (OFF) nuppu, sellal kui märgutuli vilgub (õpperežiim). Kustutamise toimingust annab märku 
umbes 3 sekundit kiirelt vilkuv märgutuli. 

 
Märkus. 
Raadiojuhtimisega vastuvõtja jääb õpperežiimi veel umbes 30 sekundiks. 
 
Käsitsi lülitamine 
Raadiojuhtimisega vastuvõtjat saab käsitsi sisse või välja lülitada, vajutades lühiajaliselt (vähem kui 1 sekund) 
vastuvõtja nuppu. 
Funktsiooni märgutuli näitab raadiojuhtimisega vastuvõtja lülituse olekut.

PUHASTAMINE 
Ettevaatust! 
Elektrilöögi oht. 

Enne puhastamist ühendage seade toiteallikast lahti. Puhastage seadet pehme kergelt niiske lapi ja lahja 
puhastiga. 
Enne uuesti kasutamist veenduge, et seade on täiesti kuiv. 

 
HOOLDUS 
Kontrollige aeg-ajalt kahjustuste tuvastamiseks patareid. 
 
KÕRVALDAMINE 

Kõrvaldage alati elektriseadmed kasutusest keskkonnasõbralikult! 
Ärge visake elektriseadmeid ära olmejäätmetega! 
Vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta tuleb kasutatud 
elektriseade eraldada prügist ja keskkonnasõbralikult taaskasutusse või -töötlusse võtta. Oma kasutusest 
kõrvaldatud seadme võimalike kõrvaldamisvõimaluste kohta info saamiseks pöörduge palun kohalike 
ametite poole. 

 
Patarei vale käitlemine kahjustab keskkonda! Patareid ei kuulu olmejäätmete hulka. Need võivad 
sisaldada mürgiseid raskemetalle ja neid tuleb käidelda ohtlike jäätmetena. Viige kasutatud patareid 
kogumispunkti. 

 
VASTAVUSDEKLARATSIOON 
Meie, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, kinnitame käesolevaga, et RCR CE1 1011 IP20 DE 3726 ja RCR CE1 
1011 IP44 DE 3726 tüüpi juhtmeta seadmed vastavad direktiividele 2014/53/EL ja 2011/65/EL (RoHS II). 
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmistel linkidel: 
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507030.pdf  
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507040.pdf 
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507050.pdf 
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507060.pdf 
 
Lisateabe saamiseks soovitame vaadata meie kodulehe www.brennenstuhl.de teenuse/KKK jaotist. 
 
SEADMED 
Toote sisu Sõltuvalt komplektist on pakendis järgmised tooted: 
 

Kaugjuhtimispuldi komplekt RC CE1 3001 DE 3726 RC CE1 0201 DE 3726 RC CE1 4001 DE 3726 RC CE1 2201 DE 3726 

Artikkel nr. 1507040 1507030 1507050 1507060 
Raadiojuhtimisega vastuvõtja  
RCR CE1 1011 IP20 DE 3726 3 0 4 2 

Raadiojuhtimisega vastuvõtja  
RCR CE1 1011 IP44 DE 3726 0 2 0 2 

Kaugjuhtimispult RCT CE1 CR 3726 1 1 1 1 
Patarei tüüp CR 2032 1 1 1 1 
Kasutusjuhend 1 1 1 1 

 

 

http://www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507050.pdf
http://www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507060.pdf
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