
BEZDRÁTOVÝ SPÍNAČ SIMLI
pro osvětlení, bezbateriový

Návod k použití

Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku 
značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným 
výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

CZ

elektronika nás baví

4738575 - FK-SIMLI-1Z
4738576 - FK-SIMLI-2Z
4738577 - FK-SIMLI-4Z
4738578 - FK-SIMLI-RA (rámeček - volitelné příslušenství)
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UPOZORNĚNÍ
�Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho  

technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
�Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
�Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody 

vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

NEPŘEHLÉDNĚTE
ź Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní 

upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
�Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
�Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny 

k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
�Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

i tento návod k obsluze.
�Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu 

firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

PÁROVÁNÍ
Zařízení je dodáváno v továrním nastavení, kdy ovladač a přijímač jsou spárovány 
již z výroby. V případě, že chcete zařízení znovu spárovat, postupujte dle 
následujícího postupu.

1. Ujistěte se, že je přijímač správně zapojen.
2. Zmačkněte černé tlačítko přijímače po dobu 3 vteřin. 
3. Kontrolka začne pomalu blikat, jste v režimu párování. 
4. Zmačkněte 2x tlačítko ovladače, které má být párováno.
5. Zařízení je nyní spárováno. Pokud ne, postup opakujte.

Pozn. V případě použití více ovladačů pro ovládání jednoho přijímače, opakujte 
uvedené kroky pro každý ovladač. U vícezónových ovladačů napárujte jednotlivá 
tlačítka s odpovídajícími přijímači. 

ZRUŠENÍ PÁROVÁNÍ
Budou odstraněna všechna párování přijímače. V případě používání více ovladačů 
je bude nutné znovu spárovat. 
1. Ujistěte se, že je přijímač napájen.
2. Zmačkněte černé tlačítko přijímače po dobu asi 10 vteřin, než se rozbliká 
kontrolka.
3. Přijímač je nyní rozpárován.

POPIS VÝROBKU
Bezdrátový spínací systém pro dálkové spínání nejen osvětlení. Pomocí rámečku 
(volitelné příslušenství 4738578, není součástí dodávky) lze umístit na stěnu 
a používat jako statické ovládání, díky snadné vyjimatelnosti z rámečku a malým 
rozměrům lze použít i jako přenosné dálkové ovládání. Komunikace vysílače 
s přijímačem je řešena radiofrekvenčně a spínač není napájen baterií, takže 
odpadá jakákoli montáž přívodních vodičů, či dodatečné úpravy elektroinstalace, 
rovněž odpadá i výměna baterií. Dosah ovládání je v ideálních podmínkách (žádné 
kovové překážky a velmi silné zdi) až 30 metrů a není nutná vzájemná viditelnost 
přijímače a vysílače. Podle modelu lze jedním spínačem ovládat 1, 2, 4 okruhy 
vyp. / zap.

INSTALACE PŘÍJÍMAČE
�Zapojte vodiče dle schéma zapojení. Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od 
napájení. 
�Připevněte přijímač na požadované místo s ohledem na dosah signálu. 
Vyvarujte se překážkám mezi ovladačem a přijímačem a umístění přijímače blízko 
kovových předmětů.

Zařízení na výstupuSpínač
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je 
možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE
Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu 
životního prostředí!

Výrobce:
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

verze: 04/19_01

* Pro jednotlivé přijímače 2000 W (odporová), 200W (indukční, např. LED)

4738575 4738576 4738577

Výkon 2000W / 200 W* 2000W / 200 W* 2000W / 200 W*

Spínání 1 zónové 2 zónové 4 zónové

Stmívání Ne Ne Ne

Max. napětí 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Max. proud 10 A 10 A 10 A

Provedení bílé bílé bílé

Krytí IP20 IP20 IP20

Pracovní teplota - 5 °C až + 40 °C - 5 °C až + 40 °C - 5 °C až + 40 °C

Dosah DO RF 30 m RF 30 m RF 30 m

Rozměry
70 x 15,5 mm /

48 x 22,5 mm

70 x 15,5 mm /

48 x 22,5 mm

70 x 15,5 mm /

48 x 22,5 mm


