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Ricevente Bicanale 433Mhz da ESTERNO 
Monostabile/Bistabile

Per accendere/spegnere le luci 
o 

Temporizzare la loro accensione (4 sec - 4 min.)
(Alimentazione 220V)

+
2 Radiocomandi con 2 canali indipendenti

KIT LUCI DA GIARDINO

Recetor dois canais 433Mhz por EXTERNO
Monoestável/Biestável

Para ligar/desligar as luzes
ou

 cronometrar a ignição (4 seg - 4 min.)
+

2 controles remotos
com dois canais independentes

KIT LUCI DA GIARDINO

8 031220 021720

Alimentazione: 220V - 50Hz  Temp.funzionamento:  - 20~+55C°
Corrente nominale: 10A   Umidità funzionamento: <= 50%RH
Carico Max: 2200W   Corrente funzionamento: <= 80mA
Codifica:  433MHz fissa  Grado di protezione:  IP 65
Codici memorizzabili: 200

Attention!
- The installation of the appliance must only be carried out by skilled personnel in compliance 
  with the current system regulations
- Before making any connections or any subsequent operations make sure you are in total absence 
  of mains voltage
- Cover or isolate each component under tension
- Make sure that no voltage is restores until the installation is complete

Installation:
1) Connect 220v wires power supply to the terminals N and L
2) Connect the wires coming from the lamp to the terminals Z1
    or Z2
3) When the receiver is powered, the LED will blink once

Learning the Z1 Channel code:
- Press and release the SW1 key once, the LED lights up.
- Press the key on the remote control you want to store,
  The LED flashes three times
- The code has been stored.
If the receiver does not receive a signal, it comes out of storage
after 10 sec.

Learning Channel Code Z2:
- Press and release the SW1 key twice, the LED will light up.
- Press the key on the remote control you want to store,
  The LED flashes three times.
- The code has been stored.
If the receiver does not receive a signal, it comes out of storage after 10 sec.

Erasing a single code:
- Press the SW1 key for 5 sec, release, the LED lights up.
- Press the key on the remote control you want to delete until the LED flashes 3 times.
- the key has been cleared.
If the receiver receives no signal, it will exit the procedure after 10 sec.

Erasing all codes:
- Press the SW1 key until the LED is turned on (10 sec), release, the LED flashes 5 times.
- All keys have been deleted.
The duration time in monostable mode returns to be 4 sec.

Bistable/monostable Mode:
Bistable Mode Channel Z1
- Remove the jumper from position 1-2, the Z1 channel will be set to bistable mode.
Bistable Mode Channel Z2
- Remove jumper from position 2-3, channel Z2 will be set to bistable mode.
Monostable Mode Channel Z1
- Insert the jumper into position 1-2, the Z1 channel will be set to monostable mode.
Monostable Mode Channel Z2
- insert jumper into position 2-3, channel Z2 will be set in monostable mode.

Monostable Mode timing:
- Press the SW2 key once to set Z1 time and twice the SW2 key to set Z2 time, the LED will light up 
  and start counting the timer (use a stopwatch to control the elapsed time).

- Press SW2 key again to stop timer counting and store the time the lights will have to remain lit, the LED 
  flashes three times.

The default duration time is 4 sec, it can be modified with the above procedure to bring it up to a maximum 
of 4 min.

The receiver can be controlled, as well as with the remote control, also via a key to be connected, for the Z1 
channel, to COM and PZ1 and, for channel Z2, to COM and PZ2.
Operation mode remains the same as previously set.

In accordance with the provisions laid down in Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU 

      The product must not be disposed of in domestic waste, it must be discarded at one of the collection points indicated by the local authorities.

Προσοχή!
- Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα 
  με τους ισχύοντες κανονισμούς του συστήματος
- Πριν πραγματοποιήσετε τυχόν συνδέσεις ή οποιαδήποτε επακόλουθη λειτουργία βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 
  τάση δικτύου
- καλύψτε ή απομονώστε κάθε συστατικό που έχει τάση
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει αποκατασταθεί η τάση μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση

Εγκατάσταση:
1) Συνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220v στους ακροδέκτες N και L
2) Συνδέστε τα καλώδια που προέρχονται από τη λάμπα στους ακροδέκτες Z1 
    ή Z2
3) Όταν τροφοδοτείται ο δέκτης, η λυχνία LED θα αναβοσβήσει μία φορά

Μαθαίνοντας τον κώδικα καναλιού Ζ1:
- Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο SW1 μία φορά, η λυχνία LED ανάβει.
- Πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να αποθηκεύσετε,
Η λυχνία LED αναβοσβήνει τρεις φορές
- Ο κωδικός έχει αποθηκευτεί.
Εάν ο δέκτης δεν λάβει σήμα, θα βγει από την αποθήκευση μετά από 10 
  δευτερόλεπτα.

Μαθαίνοντας τον κώδικα καναλιού Ζ2:
- Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο SW1 δύο φορές, η λυχνία LED ανάβει.
- Πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να αποθηκεύσετε,
Η λυχνία LED αναβοσβήνει τρεις φορές.
- Ο κωδικός έχει αποθηκευτεί.
Εάν ο δέκτης δεν λάβει σήμα, θα βγει από την αποθήκευση μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Διαγραφή μονού κωδικού:
- Πατήστε το πλήκτρο SW1 για 5 δευτ., αφήστε, η λυχνία LED ανάβει.
- Πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να διαγράψετε μέχρι να αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία LED 3 φορές.
-το κλειδί έχει διαγραφεί.
Αν ο δέκτης δεν λάβει σήμα, θα βγει από τη διαδικασία μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Διαγραφή όλων των κωδικών:
- Πατήστε το πλήκτρο SW1 μέχρι να ανάψει η λυχνία LED (10 δευτερόλεπτα), απελευθερώστε, η λυχνία LED αναβοσβήνει 
 5 φορές.
- Όλα τα πλήκτρα έχουν διαγραφεί.
Ο χρόνος διάρκειας σε λειτουργία monostable επιστρέφει σε 4 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία Bistable/monostable:
Bistable λειτουργία κανάλι Z1
- Αφαιρέστε το jumper από τη θέση 1-2, το κανάλι Z1 θα τεθεί σε bistable λειτουργία.
Bistable λειτουργία κανάλι  Z2
- Αφαιρέστε το jumper από τη θέση 2-3, το κανάλι Z2 θα τεθεί σε bistable λειτουργία.
Monostable λειτουργία κανάλι Z1
-Τοποθετήστε το jumper στη θέση 1-2, το κανάλι Z1 θα τεθεί σε κατάσταση monostable.
Monostable λειτουργία κανάλι Z2
- Τοποθετήστε το jumper στη θέση 2-3, το κανάλι Z2 θα τεθεί σε κατάσταση monostable.

monostable λειτουργία χρόνου:
- Πατήστε το πλήκτρο SW2 μία φορά για να ρυθμίσετε την ώρα Z1 και δύο φορές το πλήκτρο SW2 για να ρυθμίσετε το 
  χρόνο Z2, η λυχνία LED θα ανάψει και θα αρχίσει να μετράει το χρονοδιακόπτη (χρησιμοποιήστε ένα χρονόμετρο για τον 
  έλεγχο του χρόνου που έχει περάσει).

- Πατήστε ξανά το πλήκτρο SW2 για να σταματήσετε την καταμέτρηση του χρονοδιακόπτη και να αποθηκεύσετε το χρόνο 
  που θα πρέπει να παραμείνουν αναμένα, η λυχνία LED αναβοσβήνει τρεις φορές.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος διάρκειας είναι 4 δευτερόλεπτα, μπορεί να τροποποιηθεί με την παραπάνω διαδικασία για να 
  φτάσει μέχρι το μέγιστο 4 λεπτά.

Ο δέκτης μπορεί να ελεγχθεί και με το τηλεχειριστήριο, επίσης μέσω ενός κλειδιού που πρόκειται να συνδεθεί, για το κανάλι Z1, 
  σε COM και ΡΖ1 και, για το κανάλι Ζ2, σε COM και ΡΖ2.
Ρύθμιση λειτουργίας παραμένει ίδια με την προηγούμενη ρύθμιση.

     Συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ορίζονται στις οδηγίες 2014/53 / ΕΕ και 2011/65 / ΕΕ
     Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται σε οικιακά απορρίμματα, πρέπει να απορρίπτεται σε ένα από τα σημεία συλλογής που υποδεικνύουν οι τοπικές αρχές.


