
BEZDRÔTOVÝ SPÍNAČ Simla
pre osvetlenie, bezbatériové

elektronika nás baví

4738575 - FK-SIMLI-1Z
4738576 - FK-SIMLI-2Z
4738577 - FK-SIMLI-4Z
4738578 - FK-SIMLI-RA (rámeček - volitelné příslušenství)

Návod na použitie

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku 
značky FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným 
výrobkom, jeho funkciami a správnou obsluhou.
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PÁROVANIE
Zariadenie je dodávané v továrenskom nastavení, kedy ovládač a prijímač sú 
spárované už z výroby. V prípade, že chcete zariadenie znova spárovať, postupujte 
podľa nasledujúceho postupu.

1. Uistite sa, že je prijímač správne zapojený.
2. Stlačte čierne tlačidlo prijímača po dobu 3 sekúnd.
3. Kontrolka začne pomaly blikať, ste v režime párovania.
4. Stlačte 2x tlačidlo ovládača, ktoré má byť párovanie.
5. Zariadenie je teraz spárované. Ak nie, postup opakujte.

Pozn. V prípade použitia viacerých ovládačov pre ovládanie jedného prijímača, 
opakujte uvedené kroky pre každý ovládač. U viaczónových ovládačov Naparujte 
jednotlivé tlačidlá so zodpovedajúcimi prijímači.

ZRUŠENIE PÁROVANIE
Budú odstránená všetky spárovania prijímača. V prípade používania viacerých 
ovládačov je bude nutné znovu spárovať.
1. Uistite sa, že je prijímač napájaný.
2. Stlačte čierne tlačidlo prijímača po dobu asi 10 sekúnd, než sa rozbliká 
kontrolka.
3. Prijímač je teraz rozpárován.

POPIS VÝROBKU
Bezdrôtový spínací systém pre diaľkové spínanie nielen osvetlenia. Pomocou 
rámčeka (voliteľné príslušenstvo 4738578, nie je súčasťou dodávky) je možné 
umiestniť na stenu a používať ako statické ovládanie, vďaka ľahkej vyjimatelnosti z 
rámčeka a malým rozmerom možno použiť aj ako prenosné diaľkové ovládanie. 
Komunikácia vysielača s prijímačom je riešená rádiofrekvenčne a spínač nie je 
napájaný batériou, takže odpadá akákoľvek montáž prívodných vodičov, či 
dodatočné úpravy elektroinštalácie, takisto odpadá aj výmena batérií. Dosah 
ovládania je v ideálnych podmienkach (žiadne kovové prekážky a veľmi silné 
múry) až 30 metrov a nie je nutná vzájomná viditeľnosť prijímača a vysielača. 
Podľa modelu možno jedným spínačom ovládať 1, 2, 4 okruhy vyp. / Zap.

INŠTALÁCIE PRIJÍMAČA
�Zapojte vodiče podľa schémy zapojenia. Uistite sa, že je zariadenie odpojené 
od napájania.
�Pripevnite prijímač na požadované miesto s ohľadom na dosah signálu. 
Vyvarujte sa prekážkam medzi ovládačom a prijímačom a umiestnenie prijímača 
blízko kovových predmetov.

Zařízení na výstupuSpínač
Vstupní napětí

AC 230V, 50/60Hz

prijímač

diaľkový ovládač

Battery-Free
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vstup 230 V AC výstup 230 V AC

SCHÉMA ZAPOJENIA

párovací
tlačidlo

kontrolné
LED

UPOZORNENIE
�Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho 

technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
�Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
�Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody 

vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

NEPREHLIADNITE
źPred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné 

upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
źPonechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
źTento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na 

uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
źAk výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod 

na obsluhu.
źObsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy 

FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.
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Výrobca:
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

verze: 04/19_01

* Pre jednotlivé prijímače 2000 W (odporová), 200W (indukčné, napr. LED)

4738575 4738576 4738577

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

Spínanie 1 zónové 2 zónové 4 zónové

Stmievanie Ne Ne Ne

Max. napätie 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Max. prúd 10 A 10 A 10 A

Provedenie bílé bílé bílé

Krytie IP20 IP20 IP20

Pracovná 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

Rozmery
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

PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je 
možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA
Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu 
životného prostredia!


