
48110 - Set 3 prize cu telecomanda, Unitec 
 

Mod utilizare: 

Urmatoarele aparate nu pot fi atasate in prizele cu telecomanda: 

 Monitoare, Televizoare 

 Aparate ale caror valori nu pot fi transmise comutatorului 

 Aparate cu motoare  prin condensare de ex: frigider 

 Fierul de calcat si alte aparate care nu au siguranta de supraincalzire 

 Prizele nu se utilizeaza in spatii umede (baie, pivnita, etc...) 

 Priza cu telecomanda se va introduce doar la prize cu protectie (impamantare), 

(230V-/50Hz) 

 Prizele nu se vor monta una in alta. 

 Lungimea undelor telecomenzii poate varia atat in functie  de conditiile 

structurale (grosimea zidurilor) cat si din motive de interfernta 

electrica/electomagnetica (aparate WIFI, telefoane mobile, cabluri electrice, 

monitoare, televizoare, etc…) 

SETAREA PRIZELOR: 

 Introduceti bateria in telecomanda 

 Telecomanda poate fi programata in asa fel incat fiecare tasta (A,B,C) se poate 

subordona unui emitator pe care il puteti porni, opri, sau tasta D pentru a porni 

sau opri toate emitatoarele.  

Setarea emitatoarelor se va face PE RAND, NU TOATE DEODATA (exceptie tasta D). 

1. Introduceti unul din emitatoare intr-o priza cu protectie .  

2. Se va aprinde LED’ul de culoare rosie intermitenta timp de aprox. 30 sec.  

3. Se va apasa scurt tasat dorita ( ex. A) din partea STANGA/ON  a telecomenzii. Se 

va auzi un “CLICK” iar LED-ul ramane aprins. 

4. Apasati tasta din DREAPTA/OFF, ( ex. A) pentru a stinge dispozitivul.  

5. Acum priza este programata conform tastei alese (ex.A) pe telecomanda. 

6. Repetati opreratiile si cu celelalte doua emitatoare. ( B,C ) 

SETEREA TASTEI  D 

 Tasta D este pentru setarea comuna a celor trei emitatoare.  

 Pentru a seta toate emitatoarele sa porneasca in acelasi timp se vor efectua 

urmatoarele: 

1. In cazul in care aveti deja emitatoarele introduse in  prize acesetea trebuie scoase 

timp de 5 sec. si introduse din nou. 

2. Se vor aprinde LED’urile de culoare rosie intermitenta timp de aprox. 30 sec. 



3. Se va apasa scurt tasat D din partea STANGA/ON a telecomenzii. Se va auzi un 

“CLICK” iar LED-urile raman aprinse. 

4. Apasati tasta din DREAPTA/OFF, D pentru a stinge dispozitivele.   

5. Acum prizele sunt programate conform tastei D pe telecomanda.  

In acest moment prizele sunt setate atat individual ( A, B, C ) cat si comun ( D ).  

 

RESETAREA PRIZELOR 

Daca doriti sa reprogramati in alt mod emitatoarele sau le-ati programat gresit puteti 

reseta emitatoarele dupa cum urmeaza: 

1. In cazul in care aveti deja emitatoarele introduse in  prize acestea trebuie scoase 

timp de 5 sec. si introduse din nou. 

2. Se vor aprinde LED’urile de culoare rosie intermitenta timp de aprox. 30 sec. 

3. Apasati tasta din partea DREAPTA/OFF, (cea care corespunde setarii deja alese, 

ex. A, D)  LED’ul se aprinde intermitent (rapid, ca. 2 sec). In acest moment 

setarile au fost STERSE iar pentru a le seta din nou urmati pasii de la la “ 

SETAREA PRIZELOR”  

ATENTIE !!! 

 In cazul in care a fost intrerupt  curentul sau ati scos din priza emitatorul, este 

important ca timp de aprox. 30 sec (cat timp LED’ul este aprins intermitent ) sa 

nu efectuati nici o comanda pe telecomanda, astfel riscati sa dereglati setarile 

alese mai sus. Dupa ce LED-ul se stinge, puteti folosi telecomanda conform 

setarilor alese.  

 Nu introduceti in emitatoare aparate a carei putere depaseste 1000W. 

 Asigurati-va ca aparatele introduse in emitatoare sunt pornite ( daca este cazul ) 

 Din cauza undelor electromagnetice s-ar putea ca telecomanda sa nu functioneze 

de acceea este recomandat resetarea acesteia prin scoaterea bateriilor si 

reintroducerea lor. 

 Pentru a evita anumite disfunctii, este indicat ca emitatoarele sa fie amplasate la o 

distanta de 1 metru intre ele. 

 

DATE TEHNICE: 
 

Tensiune:                 230V-/ 50 Hz  

Putere Max.             1000 W, 4.35 A 
Frecventa:                433,92 MHz,  

Raza de actiune:      ca. 40 m 

Telecomanda:           1 baterie 3 V, CR 2032 , 
Temperatura:            0C pana la 35C 

Protectie:                  IP 20 (nu contie protectie impotriva umezelii) 


