
Návod – Ultra tenký ovladač pro CCT R12 
 
Ultra citlivá dotyková plocha. 
Každé dálkové ovládání může být spárováno s jedním nebo více přijímači. 
Potvrzení stisku potvrzuje vestavná LED kontrolka. 
 
● Pracovní napětí: 3VDC(CR2032)  
● Vstupní signál: RF 2.4GHz 
● Dosah signálu: 30m    
● Krytí: IP20  
● Pracovní teplota: -30℃~55℃ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkce 
Vytáhněte plastovou fólii z prostoru pro baterie, který se nachází na spodní straně dálkového ovladače.  
Chcete-li prodloužit životnost baterie, nedotýkejte se ani nepoužívejte tlačítka po dobu 20 vteřin. Po této době vstoupí ovladač do 
režimu spánku, Stiskněte tlačítko On/Off pro vypnutí režimu spánku. 
 
Funkce párování ovladače a přijímače 
 
Pomocí tlačítka Match 
Párování: 
Krátce zmáčkněte tlačítko Match na přijímači a hned na to tlačítko on/off na ovladači. 
Odpárování: 
Zmáčkněte a držte tlačítko Match po dobu 5 vteřin a smažou se veškerá spárovaná zařízení. 
Přijímač zabliká 5x, vše je odpárováno. 
 
Pomocí přerušení napájení 
Párování: 
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači. 
Odpárování: 
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 5x po sobě tlačítko on/off na ovladač. 
Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány. 
 
1. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte všechny pokyny. 
2. Při instalaci baterie dbejte na správnou polaritu baterie. 
      Pokud nebyl ovladač dlouhou dobu používán, vyjměte baterii, zkontrolujte a opět ji vložte. 
      Pokud se vzdálenost a citlivost ovladače snižuje, vyměňte baterii. 
3. Pokud přijímač nereaguje na pokyny ovladače, zkuste je znovu spárovat. 
4. Chraňte ovladač před pádem.  
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