
Gniazdo sieciowe sterowane pilotem URZ1207, URZ1208 
 
Specyfikacja 
Moc maksymalna: 1000W, 5A 
Napięcie: 230V, 50Hz 
Bateria pilota: A23 12V 
Częstotliwość: 433.92MHz 
Zasięg: ok. 25m 
 
Uwagi 
- nie podłączaj do przedłuŜaczy, tylko bezpośrednio do gniazdek w ścianie 
- nie łącz kilku gniazdek razem 
- nie podłączaj urządzeń wymagających stałego nadzoru np. lutownice 
- do uŜytku wewnątrz pomieszczeń, temp. Działania 0 – 35۫C 
- nie rozkręcaj gniazdka, w przypadku naprawy oddaj sprzęt do serwisu. Niewłaściwa 
naprawa moŜe spowodować poraŜenie prądem lub wywołać zwarcie elektryczne. 
- zasięg pilota wynosi do 25m, i zaleŜy od lokalnych warunków, przeszkód na drodze np. 
ścian, zakłóceń elektromagnetycznych. 
- uŜywaj gniazdka tylko w suchych miejscach 
 
Działanie 
Włącz gniazdko do gniazda sieciowego w ścianie. Podłącz urządzenie. Urządzenie musi być 
włączone aby moŜna było nim sterować za pomocą pilota. 
 
Instrukcja 
Aby sterować gniazdkami uŜyj przycisków A-E na pilocie. Aby sterować gniazdkiem A, 
wciśnij przycisk A, aby wyłączyć wciśnij lewą stronę, aby włączyć wciśnij prawą stronę. 
 
Ustawienia 

1. Zdejmij pokrywę baterii. 
2. Ustaw kod systemowy na pilocie za pomocą przełączników 1-5. Kody systemowe 

ustawia się  aby przypisać konkretny pilot do konkretnych gniazdek. W przypadku 
gdy blisko siebie jest kilka takich urządzeń umoŜliwia im to poprawną pracę, piloty 
nie zakłócają się nawzajem i poprawnie sterują poszczególnymi gniazdkami, kaŜdy 
swoimi. JeŜeli na pilocie przełączniki 1,3,5 są w pozycji ON, pozostałe OFF to kod 
pilota jest 135 

3. Odkręć pokrywę w gniazdku, ustaw ten sam kod na przełącznikach 1-5 co w pilocie. 
4. Przełączniki 6-10 słuŜą do ustawienia który przycisk pilota ma obsługiwać to 

gniazdko, jeŜeli ma to być przycisk A, ustaw przełącznik 6 w pozycji ON, pozostałe 7-
10 w pozycji OFF. Musisz ustawić jeden przełącznik 6-10 w pozycji ON aby móc 
sterować gniazdkiem. 

Nr 6 7 8 9 10 
1 A ON OFF OFF OFF OFF 
2 B OFF ON OFF OFF OFF 
3 C OFF OFF ON OFF OFF 
4 D OFF OFF OFF ON OFF 
5 E OFF OFF OFF OFF ON 

 
Pilot moŜe obsłuŜyć do 5 gniazdek. 


