
CZ Rádiový ovladač s 2 kanály MCE116

Rádiové řídicí jednotky obsažené v balení jsou již naprogramovány a připraveny
k použití.
Zóny 1 a 2 mohou pracovat nezávisle v bistabilním nebo časovaném režimu.

NASTAVENÍ REŽIMU PROVOZU:
ZÓNA 1
BISTABILNÍ: odstraňte propojku na svorkách 1 a 2
ČASOVÝ: zasuňte propojku na svorky 1 a 2
ZÓNA2
BISTABILNÍ: odstraňte propojku na svorkách 2 a 3
ČASOVÝ: zasuňte propojku na svorky 2 a 3

RÁDIOVÉ OVLÁDÁNÍ:
ZÓNA 1
1. Stiskněte jednou tlačítko P1 na řídicí jednotce pro naprogramování výstupu 
Z1; LED zůstane svítit.
2. Stiskněte a podržte klávesu, která se má získat na rádiové řídicí jednotce, 
dokud LED na hlavní řídicí jednotce nezačne blikat; uvolněte klíč.

ZÓNA2
1. Stiskněte dvakrát tlačítko P1 na řídicí jednotce pro naprogramování výstupu 
Z2; LED zůstane svítit.
2. Stiskněte a podržte klávesu, která se má získat na dálkovém ovládání, dokud 
nezačne blikat LED; uvolněte klíč.

NASTAVENÍ ČASU PRÁCE (čas zapnutí)
Pouze pokud je použit ČASOVANÝ REŽIM

ZONE1
Jedním stisknutím tlačítka P2 na hlavní řídicí jednotce nastavíte pracovní čas 
pro výstup Z1, LED se rozsvítí. Na výstupu Z1 počkejte dobu rovnající se 
POCHYBOVÉMU ČASU, poté stiskněte znovu klávesu P2. LED bude třikrát 
blikat pro potvrzení.
ZÓNA2
Jedním stisknutím tlačítka P2 na hlavní řídicí jednotce nastavíte pracovní čas 
pro výstup 2, LED se rozsvítí. Na výstupu Z2 počkejte dobu rovnající se 
PRACOVNÍ DOBĚ, poté stiskněte znovu klávesu P2. LED se třikrát rozsvítí, aby 
se utišila.

VYMAZÁNÍ KÓDŮ RÁDIOVÉHO OVLÁDÁNÍ:
Vymazání individuálního kódu: Stiskněte a podržte tlačítko P1 na hlavní řídicí 
jednotce po dobu 5 sekund (tlačítko uvolněte); LED zůstane svítit. Stisknutím 
tlačítka na dálkovém ovládání zrušíte činnost, dokud nezačne blikat LED.

Vymazání všech kódů: Stiskněte a podržte tlačítko P1 na hlavní řídicí jednotce 
po dobu cca. 10 sekund. LED se rozsvítí a poté uvolněte klíč. LED dioda vydá 3 
bliknutí pro potvrzení vymazání všech kódů.

VAROVÁNÍ! Z bezpečnostních důvodů je důležité dodržovat následující návod. 
Nesprávná instalace nebo nesprávné použití produktu může vést k vážnému 
poškození majetku nebo osob.

Obalové materiály by měly být uchovávány mimo dosah dětí, protože jsou 
potenciálně nebezpečné.
Easy Garden Light může instalovat pouze kvalifikovaný instalační technik.
Společnost Qinuo odmítá veškerou odpovědnost vyplývající z nesprávného 
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použití nebo jiného použití, než jaké je uvedeno v této dokumentaci.
Zařízení žádným způsobem neupravujte.
Před jakýmkoli zásahem do systému odpojte napájení.
Připojte bipolární spínač k napájení zařízení (doporučuje se použití 
magnetotermálního zařízení s omnipolárním přepínáním).
Zkontrolujte, zda je před zařízením nainstalován diferenciální spínač s 
prahovou hodnotou 0,03 A.

Neinstalujte zařízení ve výbušném prostředí: přítomnost hořlavého plynu nebo 
dýmů představuje vážné bezpečnostní riziko. Stav systému má přímý vliv na 
spolehlivost a bezpečnost zařízení.
Cokoli, co není výslovně uvedeno v těchto pokynech, není povoleno.
Pokyny uschovejte pro budoucí použití.

NEBEZPEČÍ: Zajistěte, aby zařízení nebylo připojeno k napájecímu zdroji, než 
otevřete poklop na krytu, ve kterém je obsažen.
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