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NÁVOD NA POUŽITIE 
 

Návod na použitie a inštalačný návod k diaľkovému ovládaniu LIVOLO 
RF rádiové diaľkové ovládanie VL-RMT-03 

 

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Výrobca, importér ani predajca nezodpovedajú za 

akékoľvek škody na majetku, alebo poškodenie zdravia, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou s výrobkom. 

Záruka sa vzťahuje výlučne na produkty, ktoré boli nainštalované kvalifikovaným technikom s elektrotechnickým 

vzdelaním a oprávnením na prácu s elektrickými zariadeniami podľa legislatívy platnej v mieste inštalácie. 

 
Popis použitia diaľkového ovládača VL-RMT-03 
Dotykový diaľkový ovládač LIVOLO je určený na rádiové diaľkové ovládanie dotykových vypínačov, ktoré majú 

zabudovaný rádiový prijímač. Rádiové vypínače sú označené identifikátorom „R“ za typovým označením vypínača 

napr. VL-C701R, VL-C702R ...  

 

Okruhy a scény 
Diaľkový ovládač umožňuje ovládať svetelné scény a prepínať dvomi miestnosťami. Každá miestnosť môže 

pozostávať z 5 nezávislých svetelných okruhov, kde jeden môže byť stmievaný. Celkovo diaľkový ovládač umožňuje 

ovládať 10 svetelných okruhov z toho 2 okruhy stmievané. 

 

Ovládanie systémom zapni/vypni 
Ovládač umožňuje ovládať až 10 svetelných okruhov rozdelených do 2 miestností. Ovládanie 10 svetelných okruhov 

je možné len v prípade, že všetkých 10 svetelných okruhov je spínaných systémom zap/vyp tzn. nie stmievané okruhy. 

  

Stmievanie 
V prípade ovládania stmievania (stmievaných okruhov) je možné ovládačom ovládať maximálne 2 stmievače (2 

stmievané okruhy) a ďalších 8 spínaných svetelných okruhov je možné ovládať len systémom zap/vyp. Stmievané 

okruhy (rádiové stmievače) je nutné naprogramovať v každej skupine na tlačidlo č.5 a následne je ich možné ovládať 

dodatočnými tlačidlami "+" pre pridanie a "-" pre ubratie intenzity svietenia. 

 

Priradenie diaľkového ovládača k vypínaču 
Pre správnu funkčnosť je nutné diaľkový ovládač priradiť k rádiovému vypínaču. Priradenie prebieha v nasledovných 

krokoch, ktoré je nutné bezpodmienečne dodržať: 

1. Dotykový vypínač musí byť plne funkčný tzn. musí fungovať ovládanie osvetlenia (resp. stmievania) 

2. Dotykový vypínač musí byť v rádiovom prevedení tzn. typu VL-C701R, alebo VL-C702R 

3. Synchronizáciu (priradenie) na dotykovom vypínači spustíte pridržaním tlačidla po dobu cca. 5 sekúnd, kedy 

vypínač krátko pípne (krátky tón) 

4. Po pípnutí prst z dotykového vypínača uvoľníme a stlačíme zvolené tlačidlo diaľkového ovládača pre 

priradenie k danému vypínaču. 

5. Vypínač zaučenie potvrdí ďalším krátkym pípnutím 

6. Od tohto momentu môžete osvetlenie ovládať vypínačom aj diaľkovým ovládačom 

 

Zrušenie priradenia diaľkového ovládača k vypínaču 
1. Zrušenie synchronizácie (vymazanie) na dotykovom vypínači spustíte pridržaním tlačidla po dobu cca. 10 

sekúnd, kedy vypínač krátko pípne druhý krát ( 2 x krátky tón) 

- Vypínač po 5 sekundách pípne prvýkrát a po 10 sekundách ešte raz. 

2. Po druhom pípnutí prst z dotykového vypínača uvoľníme a priradené diaľkové ovládače sú vymazané a nie je 

možné ich ďalej používať 
3. UPOZORNENIE: vymazaním diaľkového ovládača vymažete aj všetky prípadné priradené vypínače 

v kombináciách 6+6 , 6+7+6 atď. 
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Technické parametre 
- Rozmery: 120 x 50 x 15 mm 

- Napájanie: 2ks batérie AAA 

- Pracovné napätie: 3V 

- Maximálny dosah: 30m na priamu viditeľnosť 

- Pracovná frekvencia: 433MHz 

- Pracovné prostredie: teplota 0°C / + 40°C max. RH 95% 

- Životnosť batérie: minimálne 1 rok 

- Kód výrobcu: VL-RMT-03 

- Výrobca: LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED (CN) 

 

 

Zoznam kompatibilných vypínačov LIVOLO 
 

Radenie č.1  VL-C701R-11 / VL-C701R-12 / VL-C701R-13 / VL-C701R-15 

Radenie č.6  VL-C701SR-11 / VL-C701SR-12 / VL-C701SR-13 / VL-C701SR-15 

Radenie č.5  VL-C702R-11 / VL-C702R-12 / VL-C702R-13 / VL-C702R-15 

Radenie č.5B  VL-C702SR-11 / VL-C702SR-12 / VL-C702SR-13 / VL-C702SR-15 

Stmievač  VL-C701DR-11 / VL-C701DR-12 / VL-C701DR-13 / VL-C701DR-15 

Žalúziový ovládač VL-C701WR-11 / VL-C701WR-12 / VL-C701WR-13 / VL-C701WR-15 

 

 

 

 

Rozpis funkcií ovládacích tlačidiel 

 

 

 
 

 

 

 

 


