
  Uživatelská příručka
RF ovladač rolet

Děkujeme, že jste si v našem e-shopu www.smart-switch.cz zakoupili RF ovladač rolet.

Upozornění

Instalace zařízení je velmi snadná, přesto se doporučuje svěřit ji kvalifikované osobě 
oprávněné k instalacím elektrozařízení podle vyhlášky č. 50 § 6 (osoba znalá). 
Nesprávné zapojení může poškodit Vaše zdraví i připojované zařízení. 

Zapojení zařízení do elektrorozvodné sítě

L = Line = fázový, pracovní (černý nebo hnědý) vodič
L in nebo input = vstup fáze – na tento kontakt se přivádí napájecí fázový vodič
L out nebo output = fáze výstup – na tento kontakt se připojí fázový vodič spínaného
spotřebiče
N = Neutral = Nulový, nulovací, pracovní střední (modrý) vodič 
N E = Earth = Zem, zemnící, ochranný (žluto-zelený) vodič PE

http://www.smart-switch.cz/


Dálkový ovladač (spárování)

1. Dlouze stiskněte libovolné tlačítko na RF ovladači rolet, dokud nezazní zvukový signál a 
nerozsvítí se LED světlo. 
2. Dlouze stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Stisk uvolněte po zaznění dalšího 
zvukového signálu. 
3. Nyní jste dálkový ovladač naučili pokyn zvoleného tlačítka (nahoru, dolů, stop). 
4. Postup opakujte i s ostatními dvěma tlačítky na dálkovém ovladači. 

Záruka

Výrobek byl  při  výrobě pečlivě testován.  Pokud se i  přesto stane,  že výrobek vykazuje
poruchu, kontaktujte nás. Záruka na všechna Kingart zařízení je pro koncové uživatele  
v délce 24 měsíců od zakoupení.

Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či
vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.  
V případě reklamace nejprve postupujte podle popisu vymazání modulu z telefonu.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Symbol  elektroodpadu.  Nepoužitelný  elektrovýrobek  nesmí  být  dle  směrnice
2012/19  EU  vyhozen  do  směsného  odpadu,  ale  musí  být  odevzdaný  
na příslušných místech k ekologické likvidaci. Další podrobnosti si lze vyžádat 
od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

EU Prohlášení o shodě

Prodejce prohlašuje, že následně jmenovaná zařízení na základě své koncepce a 
konstrukce odpovídají příslušným požadavkům Evropské unie.

V rámci záručního i pozáručního servisu výrobků se obracejte na:
www.smart-switch.cz
smart-switch@seznam.cz
+420 720 586 313
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