
CZ Návod k použití pro set bezdrátových zásuvek Solight DY05 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil 
bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto 
přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti 
nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. 
koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou. 

Obsah balení 

• 1x dálkový ovladač 
• 2x přijímač – zásuvka s 5A/1150W 

 
Technické parametry 
 

• dosah: max. 30m na širém prostranství 
• až dvě zásuvky lze ovládat jedním tlačítkem 
• napětí: max. 250V, 50Hz 
• příkon: 1150W 
• max. zátěž: 5A 
• přenosová frekvence: 433.92MHz 
• pracovní teplota: 0 – 50°C 

 
Základní informace 
 

• Zásuvky nepřipojujte vzájemně do sebe. 
• Vzdálenost mezi dvěma zásuvkami v provozu by měla být více než 50 cm. 
• Určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorách, při teplotách od 0°C do 50°C. Není určeno pro venkovní použití. 
• Nepřipojujte bezdrátovou zásuvku do prodlužovacího kabelu. Zapojte pouze přímo do hlavního zdroje napájení ve zdi. 
• Nepřipojujte zařízení, která by měla být vždy pod dohledem – mohlo by dojít k požáru nebo k vzniku jiných škod (např. 

žehličku nebo pečící pánev). 
• Neotvírejte přístroj. Opravy může provádět pouze odborník. Nesprávné používání a neodborné opravy mohou způsobit úraz 

elektrickým proudem nebo zkrat. 
• Dosah signálu je uváděn vždy jako maximální na volném prostranství bez překážek a může být výrazně ovlivněn materiálem 

budovy kde používán. Dosah signálu rovněž závisí na umístění vysílače i přijímače. Vyvarujte se umístění částí přístroje v 
blízkosti tepelných zdrojů, oblastí se zvýšenou vlhkostí vzduchu, zdrojů elektromagnetického záření, silových vodičů a velkých 
kovových předmětů. 

 
Provozní informace 
Bezdrátovou sadu zásuvek můžete používat okamžitě po vybalení a vložení baterie. Přijímač – zásuvka: Zásuvku lze zapojit do 
kterékoliv zásuvky ve zdi. Přístroj, který by se měl bezdrátově ovládat, je třeba zapojit do bezdrátové zásuvky. Bezdrátově 
ovládaný přístroj musí být vždy zapnutý. 
 
Dálkový ovladač 

• Otevřete kryt přihrádky na baterie a vložte dvě LR44 baterie. 
• Ke každému z páru tlačítek č. 1,2,3,4 lze přiřadit více zásuvek. 
• Každý pár tlačítek funguje samostatně. Levá / pravá strana tlačítek zapíná / vypíná příslušné zásuvky.  
• Hlavní tlačítko ALL zapíná nebo vypíná všechny zásuvky propojené s dálkovým ovladačem. 
• Červená LED kontrolka indikuje přenos signálu. 

 
Zásuvka 

• Zasuňte zástrčku bezdrátové zásuvky do síťové zásuvky.  
• Tlačítko ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO) slouží k ručnímu zapnutí nebo vypnutí připojeného zařízení a zároveň slouží 

k aktivaci procesu párování zásuvky s dálkovým ovladačem. 
• Kontrolka na zásuvce svítí pouze tehdy, je-li zásuvka zapnutá. Bliká v okamžiku, kdy je připravena k párování. 

 
Nastavení 

• Zasuňte zástrčku bezdrátové zásuvky do síťové zásuvky. LED kontrolka začne blikat. Signalizuje tím, že je připravena 
k párování s dálkovým ovladačem. 

• Přibližte dálkový ovladač k zásuvce a stiskněte kterékoliv tlačítko 1 až 4 za účelem spárování kódů. LED kontrolka krátce 
rychle zabliká. Signalizuje tím, že párování proběhlo úspěšně. 



• Připojte elektrický spotřebič do bezdrátové zásuvky a zapněte jej.  
• Stiskněte příslušné tlačítko ON (ZAPNUTO) na dálkovém ovladači, čímž zapnete zásuvku. LED kontrolka indikuje, že 

zásuvka je zapnutá.  
• Výše popsaným způsobem můžete spárovat další bezdrátové zásuvky s dálkovým ovladačem. 
• Ke každému z páru tlačítek č. 1,2,3,4 lze přiřadit více zásuvek. Další zásuvku pod stejné tlačítko připárujete stejným 

způsobem jako tu první.  
• Pokud uděláte při párování chybu a potřebujete párování změnit, podržte tlačítko na zásuvce po dobu tří vteřin, dokud 

nezačne LED kontrolka blikat. Poté zopakujte výše popsaný postup. 
• Dodržujte minimální vzdálenost bezdrátových zásuvek od sebe. V provozu by měla být více než 50 cm. 

 
 
Poznámka: Při výpadku el. energie dojde k vymazání paměti zásuvek a je potřeba znovu provést párování. 
 
Důležité upozornění 
 

• Do bezdrátové zásuvky lze připojit pouze přívodní šňůru (nikoliv přímo spotřebič opatřený zástrčkou). 
• Nepoužívejte výrobek, je-li poškozen nebo má-li uvolněné spojovací šrouby. 
• Nepoužívejte výrobek, pokud byl poškozen deštěm nebo vlhkým prostředím. 
• Nevystavujte výrobek přímému slunci a chraňte jej před teplem. 
• Nezasunujte do zásuvky příliš energeticky náročné spotřebiče, jejichž příkon přesahuje 5A / 1150W 

 
Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u dovozce: info@solight.cz 


