
NÁVOD K POUŽITÍ 

Dálkový ovladač a přijímač LiGHTPRO 

 

UPOZORNĚNÍ 

• Tento produkt může být zapojen na střídavé i stejnosměrné napětí 12V AC/DC.  

• Přijímač může být instalován uvnitř i venku (IP44). 

• Přijímač může být ovládán dálkovým ovladačem do vzdálenosti 40 m na 

otevřeném prostranství.  

• Přijímač může být zatížen maximálně 150W, přičemž kombinace připojených 

produktů je neomezená. 

• Vzdálenost mezi jednotlivými přijímači by měla být alespoň 0,5 m.  

• Pro optimální příjem umístěte přijímač do výšky 1 m.  

UMÍSTĚNÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE 

• Vložte dvě baterie AAA do dálkového ovladače. Baterie nejsou součástí balení.  

PŘIPOJENÍ PŘIJÍMAČE 

• Přijímač může být umístěn kdekoliv v 12V systému, přičemž vždy obsluhuje 

všechna svítidla, která jsou v systému umístěna za ním.  

• Před napojením přijímače do systému vypojte transformátor z přívodu elektrické 

energie.  

• Přijímač lze zapojit dvěma způsoby. 1) Použijte konektor 173A, pokud chcete 

přijímač zapojit přímo k transformátoru a následně spínat celý systém.  

2) Připojte přijímač pomocí konektoru 137A v jakémkoliv bodě rozvodového 

kabelu AWG14 a následně k němu připojte pomocí konektoru 138A větev 

svítidel, kterou chcete spínat.  

• Zapojte transformátor zpět do zásuvky.  

NAPROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE PŘIJÍMAČE  

• Stiskněte programovací tlačítko na přijímači (2) a přidržte ho 5 vteřin. Světelný 

indikátor začne modře blikat (3).  

• Stiskněte na dálkovém ovladači jedno z devíti tlačítek (5), ke kterému chcete 

tento přijímač přiřadit. Světelný indikátor na přijímači (3) přestane blikat, to 

znamená, že spárování proběhlo.  

• K jednomu tlačítku na dálkovém ovladači lze přiřadit více přijímačů. Na dálkovém 

ovladači lze vytvořit až 9 okruhů.  

• Hlavní tlačítko (6) uprostřed dálkového ovladače spíná a vypíná všechny 

přijímače najednou.  

• Světelný indikátor (7) okolo hlavního tlačítka na dálkovém ovladači ukazuje, zda 

jsou přijímače zapnuté nebo vypnuté. Při zapnutí přijímačů světelný indikátor 

jednou blikne. Při vypnutí přijímačů světelný indikátor blikne dvakrát.  

• Pokud je přijímač zapnutý, svítí jeho světelný indikátor (3). Pokud je přijímač 

vypnutý, jeho světelný indikátor (3) nesvítí.  

• Pokud chcete resetovat nastavení přijímače, stiskněte a přidržte jeho 

programovací tlačítko (2) po dobu 15 vteřin. Světelný indikátor (3) bude 15 

vteřin blikat. Jakmile indikátor přestane blikat, všechna nastavení byla 

resetována.  

Nyní by mělo spojení mezi dálkovým ovladačem a přijímačem fungovat. Pokud ne, zkuste: 

• zkontrolovat správné vložení baterií do dálkového ovladače. 

• vyměnit vybité baterie v ovladači. 

• zkontrolovat funkčnost transformátoru. 

• zkontrolovat správnost zapojení konektorů. 

PODMÍNKY ZÁRUKY 

Záruka na výrobek je 5 let od data nákupu. Prosíme, uchovejte si daňový doklad pro případ 

pozdější potřeby. Výrobce v záruční době opraví veškeré defekty způsobené vadnými 

materiály nebo výrobou. Záruka se vztahuje na opravu nebo výměnu vadných dílů,  

s výhradou souhlasu výrobce. Záruka se nevztahuje na poškození součástek, které jsou 

předmětem opotřebení, poškození nebo vady způsobené nesprávným použitím  

a nesprávnou údržbou. Tato záruka neovlivňuje Vaše zákonná práva. 

Likvidace elektrického zařízení musí být provedena recyklační společností.  

 

Distributor pro ČR: HOLAS Lighting, s.r.o., Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, Česká republika 

E-mail: info@holas-lighting.cz, Web: www.holas-lighting.cz  

E-mail: info@led-zahrada.cz, Web: www.led-zahrada.cz 
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