
 

 

Instrukcja obsługi 

Bezprzewodowe przełączniki oświetlenia z funkcją 

sterowania radiowego RF433 MHz 

 

Cześd, dziękujemy za zakupy w naszym sklepie. Jesteśmy przekonani, że produkty, 
które proponujemy spełnią Twoje oczekiwania i będą przyczyną pełnej satysfakcji. 

Instrukcja dotyczy wszystkich modeli przełączników dotykowych ESOLI w naszej 
ofercie.  

 

UWAGA!  

Proszę przeczytać instrukcje obsługi/oprogramowania aby dowiedzieć się jak zainstalować i 

używać przełączniki. Proszę się upewnić, że przełączniki zostaną zainstalowane przez 

odpowiednio kompetentną i uprawnioną osobę, która będzie przestrzegała wszelkich zaleceń 

instalacyjnych oraz najlepszych praktyk instalacyjnych urządzeń elektrycznych. 

Ryzyko porażenia prądem lub zniszczenia sprzętu. 

Odłączyć zasilanie przed instalacją. 

Reklamacje spowodowane przepaleniem się delikatnej elektroniki przez podłączanie 

pod napięciem nie będą uznawane. 

 



 

Informacje podstawowe: 

 
 Materiał- szklany panel 

 Klasa szczelności-IP20 

 Zasilanie 110V-250V 50-60HZ 

 Pobór własny energii-0,02W 

 Częstotlowośd-50/60Hz 

 Szerokośd panelu -86mm 86mm 

 Głębokośd-34mm 

 Montaż-puszka o średnicy 60mm,montaż podtynkowy 
śrubowy 

 Klasa energetyczna A+++ 

 Włącznik posiada certyfikat CE RoHs 

 Częstotliwośd radiowa, kody stałe RF433.92 MHz 

 Zasięg odbiorczy 20-50 m w wolnej przestrzeni 

W komplecie: 

 Przełącznik oświetlenia z funkcją sterowania radiowego 
Kody stałe RF433 

 Adapter LED 

 2 śruby 

 Instrukcja obsługi 

 Opakowanie 

 

 

Uwaga. W przypadku posiadania lamp lub żarówek LED o mocy poniżej 8 W 
konieczne może okazad się instalacja dołączonego do zestawu Adapter LED. Należy 
go zainstalowad przy lampie równolegle do instalacji. Jedną końcówką do L a drugą 
do N. 

Sam przełącznik działa tylko na żyle L (+). Nie należy podłączad do przełącznika żyły 
Neutrealnej (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instrukcja montażu 

 



 

Instrukcja programowania 

Aby zaprogramowad swój przełącznik do działania z pilotem bezprzewodowym RF 
433 MHz postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. 

Przełączniki Esoli w naszej ofercie umożliwiają dwa tryby pracy. Tryb przełącznika 
ON/OFF z jednym kodem oraz tryb przełącznika ON/OFF z dwoma kodami dla 
każdego z obwodów. 

Aby nauczyd przełącznik kodu dla trybu jednego kody przyciśnij podświetlony 
przycisk na około 3 sekund aż usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy następnie puśd 
przycisk. Wywołaj sygnał pilota RF 433 MHz. Usłyszysz sygnał potwierdzenia z 
przełącznika. Kod został zapamiętany. Tym samym kodem włączysz i wyłączysz 
obwód. 
Uwaga na przełącznik możesz w ten sposób wgrad wiele kodów z różnych pilotów RF433 MHz. 

Aby nauczyd przełącznik kodów dla trybu dwóch kodów przyciśnij podświetlony 
przycisk i przytrzymaj go. Gdy usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy, przytrzymuj 
przycisk dalej. Gdy usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe jeden po drugim puśd przycisk. 
Wywołaj pierwszy (na przykład A) sygnał pilota RF 433 MHz. Usłyszysz sygnał 
potwierdzenia z przełącznika. Kod włączania został zapamiętany. Aby nauczyd 
przełącznika kod wyłączania przyciśnij podświetlony przycisk tak długo aż usłyszysz 
trzy sygnały dźwiękowe jeden po drugim. W tym momencie puśd przycisk i wywołaj 
drugi kod pilota (na przykład B). Usłyszysz sygnał potwierdzenia z przełącznika. Kod 
wyłączania został zapamiętany. Teraz kodem A włączysz a kodem B wyłączysz 
przełącznik. 

Aby skasowad wszystkie zapisane kody przyciśnij podświetlony przycisk i trzymaj 
tak długo aż usłyszysz cztery sygnały dźwiękowe. Po puszczeniu przycisku pamięd 
przełącznika zostanie wykasowana. 

 

 

 


