
Bezprzewodowe, bezbateryjne gniazdko  
S  pecyfikacja Techniczna
Rodzaj Transmiter a              Przycisk

Zasilanie Transmiter a          Samozasilający / 
Bezbateryjne

 Trwałość Transmitera         a  200,000 cykli

Zasieg zdalnej kontroli        10~20  metrów

Zakres  Temperatur       -25℃  do  +50℃

Pasmo częstotliwości          433  MHz

Na  pięcie wejścia/wyjścia    AC 100~265V  50/60Hz

Maksymalne natężenie     10A

Ladowarka USB                   DC  5V  1A

 Typ wtyczki                          US,  EU, UK Standard

Jaroslaw

Bezprzewodowe

Jaroslaw
 
Bezbateryjne

Jaroslaw
Bez konieczności 
instalacji Wi-Fi

Jaroslaw
Bez konieczności 
instalacji Bluetooth

Jaroslaw
Bez konieczności
wgrywania aplikacji

Jaroslaw

Łatwe w użyciu



Bezprzewodowe gniazdko działa w oparciu          
o technologię RF (radio frequency ) i         

 technologię tzw. Energy  Harvesting. 

Kiedy   wcis  kamy  przycisk, energia mechani-   
czna   automaty  cznie   przekształca się w  
energię elektryczną, użytą do wysłania           

      sygnału do kontroli włączenia gniazdka. 

 Mały, Elegancki, Kieszonkowy Design    
  Bardzo proste użytkowanie  

Jak to   działa?



   Standard             AU  Standard                   EU  Standard              UK          Standard USA  

Złoty        Srebrny       Biały                

  Różne Standardy



Application

Jaroslaw
Łatwe zdalne sterowanie 
w promieniu do 20 metrów

Jaroslaw
ZASTOSOWANIA



 Ekologiczny

 Bezpieczny 

 Łatwy w użyciu   

Cechy produktu

Jaroslaw
Wykonany z trudnopalnego poliwęglanu

Jaroslaw
Zabezpieczony przed porażeniem użytkownika

Jaroslaw
Zabezpieczony przed wyładowaniami atmosferycznymi

Jaroslaw
Zabezpieczony przed przepięciami



   Jak parować urządzenie?    
* Przełącznik i gniazdo są sparowane w fabryce, więc użytkownik może ich używać od razu.                

Jeśli urządzenia są zresetowane, jak je znowu powiązać?    

Jak wyczyścić kod / zresetować urządzenie?   

1. Upewnij się, że gniazdo jest zasilane     .
2. Naciśnij przycisk gniazda przez 3 sekundy, zwolnij, gdy dioda wskaźnika błyska powoli.               
3.              Nacisnąć odpowiadający przycisk 2 x po 5 sekund, przełączając urządzenie w stan roboczy .

Uwaga:  
1. Aby sparować dodatkowe przełączniki do gniazda, należy powtórzyć powyższe czynności.                
2.          Parowanie innych urządzeń w promieniu 100 metrów może spowodować zakłócenia.

1. Upewnij się, że gniazdo jest zasilane.    
2. Naciśnij przycisk gniazda przez 10 sekund, zwolnij, gdy dioda wskaźnika błyska szybko.               
3.                Wtedy, przełącznik nie kontroluje gniazda, w przeciwnym razie powtórz powyższe czynności.

Uwaga: Właściwe wykonanie procedury spowoduje usunięcie informacji parowania w gnieździe.             



Instrukcja instalacji: 
Krok 1: Umieść wtyczkę bezprzewodowego gniazdka                                       
w gniazdku sieci elektrycznej. 

Krok 2: Wtedy możesz kontrolować gniazdo bezprzewodowe            
bezpośrednio za pomocą przełącznika   . 

 Ważne wskazówki:
1.               Do stosowania wewnątrz budynków, nie należy używać w łazience lub innych wilgotnych miejscach.
2.       Zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
3.             Nie należy używać wtyczki, jeśli jest mokra, brudna lub zakurzona.
4.                  Przed użyciem wtyczki należy upewnić się, że moc wszystkich podłączanych do niej urządzeń w sumie nie przekracza 2kW.
5. Nie rozdzielać przetwornika i gniazda metalowymi przedmiotami lub grubą ścianą, zmniejsza to promień działania.                    
6. Aby uzyskać najlepszą odległość, należy starać się unikać przeszkód między nadajnikiem a gniazdem.                   
7. Nie wolno podgrzewać lub w jakikolwiek sposób przerabiać produktów.        



 

 

Podłącz swoje bezbateryjne, bezprzewodowe gniazdko 

= nieskończone możliwości 

Serdecznie zapraszamy do współpracy 

Prosimy odwiedzić naszą stronę: www.jpproduction.pl lub skontaktować się z naszym dystrybutorem na Europę 

JP Consulting 

ul. Zielonej Łąki 16, 05-092 Łomianki  

Tel: +48 600 802 858, e-mail: jpconsulting@jpconsulting.pl  

NIP: 113 – 060 – 57 – 65 

www.jpconsulting.pl www.jptrade.pl www.buy-polish.com  
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