
Четириканален ключ с RF дистанционно управление - Модел MKRF4 
Инструкции за употреба 

 
Монтажът да се извърши съгласно настоящата инструкция от квалифициран специалист. Моля съхранявайте инструкцията. 

Описание: 
Четириканалният ключ с RF (радио) дистанционно управление работи на 220-240 V AC/ 50-60 Hz. Подходящ за лампи с 
нажежаема жичка, халогенни и за енергоспестяващи лампи и светодиодно осветление на 220 V. 

Технически данни: 
Честота на RF: 433.92 MHz 
Работно напрежение: 220-240 V AC/ 50-60 Hz 
Максимална мощност на канал: 1000 W - за лампи с нажежаема жичка или халогенни лампи 

300 W – за енергоспестяващи или светодиодни лампи 
Обхват на дистанционното: до 30 метра, 360⁰ . 
Дистанционното работи с една батерия А23, включена в комплекта. 

Гаранцията на този продукт не включва повреди, причинени от неправилно свързване или претоварване. 
 
Функции: 
Чрез радио дистанционното можете да включвате и изключвате  
отделните кръгове на осветлението заедно или поотделно. 

Схема на свързване: 

Бутон  Функция 

   
Вкл./Изкл. за канал А 

 
Вкл./Изкл. за канал B 

 
Вкл./Изкл. за канал C 

D

 
Вкл./Изкл. за канал D 

 
Включва всички канали 

едновременно 

 
Изключва всички канали 

едновременно 
 
Сдвояване и раздвояване на ключа с RF дистанционното управление (само от един модел): 
 
ВАЖНО: КЛЮЧЪТ Е ФАБРИЧНО СДВОЕН С ДИСТАНЦИОННОТО ОТ КОМПЛЕКТА И НЕ СЕ ВЛИЯЕ ОТ РАБОТАТА НА 
ДРУГИ КЛЮЧОВЕ ИЛИ ДИСТАНЦИОННИ! 

 Сдвояване с ново дистанционно управление: 

1. Изключете и включете два пъти захранването на ключа и той да остане включен. 
2. Натиснете и задръжте едновременно бутоните ALL ON и ALL OFF на съответното дистанционно, докато лампите, 

свързани към каналите на ключa, премигнат 3 пъти. Това означава, че съответното дистанционно управление е сдвоено 
с ключа. 

 Раздвояване на дистанционно управление: 

1. Изключете и включете два пъти захранването на ключа и той да остане включен. 
2. Натиснете и задръжте едновременно бутоните ALL ON и ALL OFF на съответното дистанционно, докато лампите, 

свързани към каналите на ключa, премигнат 6 пъти. Това означава, че съответното дистанционно управление е 
раздвоено с ключа. 

 Раздвояване на всички свързани с ключа дистанционни управления: 

1. Изключете и включете два пъти захранването на ключа и той да остане включен. 
2. Натиснете десет пъти бутона ALL ON, докато лампите, свързани към каналите на ключа, премигнат 10 пъти. Това 

означава, че всички дистанционни управления са раздвоени с ключа. 
 
Един ключ може да бъде сдвоен с 4 дистанционни управления, а едно дистанционно управление може да 

контролира неограничен брой ключове като всички трябва да са от един и същ модел. 
 

Инсталация: 
 Изберете подходящо осветление според техническите данни на ключа (мощност и напрежение). 

 Уверете се, че мощността на осветлението не надвишава мощността на ключа. 

 Поставете батерията в дистанционното управление. 

 Не поставяйте антената в метално обкръжение.  

 Свържете кабелите на осветлението с ключа съгласно схемата. 

  

Запазване на чистотата на околната среда: 
1. Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда. 
2. Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал. 
3. Символът WEEE показва, че този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в 

контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото 
здраве. За рециклирането на този продукт, моля свържете се с обекта, от който е закупен или следвайте 
инструкциите на организациите, занимаващи се с оползотворяване на отпадъците във вашия регион. 


