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NÁVOD NA POUŽITIE 
 

Návod na použitie a inštalačný návod k bezdrôtovým vypínačom EBELONG 
 
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. 

 

Špeciálne upozornenia: 
1. Počas inštalácie prijímača pracujte vždy iba s neživým, odpojeným elektrickým okruhom! 

2. Pripojenie vypínačov vykonávajte striktne podľa návodu na použitie! 

3. Inštaláciu prijímača smie vykonávať výhradne odborne kvalifikovaný technický personál (elektrikár) 

 

Inštalačné pokyny k vypínaču: 
1. Vypínač nainštalujte na požadované miesto lepením, alebo priskrutkovaním na inštalačnú krabicu 

2. Vypínač pre svoju funkciu nevyžaduje prívod elektrickej energie ani žiadne batérie 

3. Pripevnením vypínača na vhodnú podložku je jeho inštalácia ukončená 

 

Inštalačné pokyny k prijímaču: 
1. Prijímač je elektrické zariadenie, ktoré vyžaduje napájacie napätie 230V 

2. Prijímač je možné namontovať do inštalačnej skrinky, prípadne pri svietidlo 

3. Prijímač nevystavujte vlhkosti a extrémnym poveternostným podmienkam 

4. Prijímač je vlastne bezdrôtovo ovládané relé, primárne určené na ovládanie osvetlenia 

5. Ovládanie iných zariadení je výlučne na vlastné riziko 

 

Priradenie vypínača k prijímaču: 
1. Pre správnu funkciu je nutné vypínač a prijímač vzájomne priradiť (spárovať) 

2. Priradenie je veľmi jednoduché a nevyžaduje použitie špeciálnych nástrojov 

3. Na prijímači (relé) je malé tlačidlo ktoré je nutné pridržať po dobu cca. 3-5 sekúnd 

4. Následne aktivovať (prepnúť) vypínač, ktorý chceme priradiť 

5. Priradenie je hotové. Otestovať ho môžete niekoľkonásobným prepnutím on/off. 

6. Pokiaľ je vypínač v dosahu prijímača, ovládanie osvetlenia je okamžite funkčné 

 

 

Príklad zapojenia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstup: 230V AC 
 

Výstup: N 
 

Vstup:   N 
 

Vstup:   230V AC 

 

párovacie tlačidlo 
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Technické parametre prijímača EBELONG ERC302: 
 Napájacie napätie: AC 85 - 260 V / 50 - 60 Hz 

 Maximálny prúd / vypínač: max. zaťaženie 5A / LED max 600W 

 Pohotovostná spotreba: max. 0,1 mA 

 Pracovné prostredie: teplota -25°C / + 55°C max. RH 95% 

 Dosah vypínača 160 m na priamu viditeľnosť / 30m v zastavaných objektoch 

 Životnosť (počet cyklov): min. 100.000 cyklov 

 Výrobca: EBELONG INTERNATIONAL LIMITED (CN) 

 

 

 

 

 

 

 

Model: EBELONG ERC302 

Napájanie: 85-260 VAC 50z 

Záťaž: max. 5A (LED 600W) 

L OUT – výstup 

N OUT - výstup 

N IN - napájanie 

L IN - napájanie 


