
ДИСТАНЦИОННО  УПРАВЛЕНИЕ  RSL356T  No. 135292 

 Управлява да 16 бр. (4 групи по 4 ) дистанционно управлявани контакти от 

модел RSL366R. Всяка от групите е с предварително зададен код I, II, III и IV. 

Контактите във всяка група са разпределени в канали 1, 

2, 3 и 4. Кодът и канала за всеки контакт се задават 

посредством въртящи се селектори на гърба на 

контакта. Избор на това, коя група контакти ще 

управлявате с дистационното се прави чрез плъзгащия 

се ключ I II III IV. Контактите от избраната група се вкл. / 

изкл. със съответните бутон ON  и ОFF  1 за канал 1, 2 

за канал 2 и т.н. 

Дистанционното има следните функции: 
- Управление на до 16 контакта 
- Бутони 4 х ON (вкл.) и 4 х OFF (изкл.) 
- Бутони за едновременно вкл. ALL-ON / ∧∧∧∧   и изкл. 

ALL-OFF ∨∨∨∨  на всички контакти. Друга функция на 
тези бутони е увеличаване и намаляне на стойност в 
режим PROG, CD, RND и TEMP 

- Бутон CLK  часовник с дните от седмицата. 
Натиснете CLK и задръжте, ще започне да мига 
индикацията за ден от седмицата. Използвайте бутони 

∧∧∧∧  и ∨∨∨∨ за да изберете правилния ден. Натиснете отново 
CLK и задайте точен час, натиснете CLK и задайте 
минути. При следващото натискане на CLK ще 
напуснете режима. 

- Ф-я CD (count down) брояч за контакт 1. Натиснете 
CD и задръжте, на дисплея ще се изпише CD и ще започне 

да мига ON или OFF. С ∧∧∧∧  и ∨∨∨∨ за да изберете ON или OFF. 
Натиснете отнови CD и задайте време –час и минути. Натиснете CD за да 
потвърдите и излезете от режима.  С кратко натискане на бутон CD извиквате 
програмираната стойност  а  с повторно натискане стартирате брояча. Пример 1:  
ON 01:30 CD контакт 1 ще изключи след 1 h :30 min.  Пример 2: ОFF 00:30 CD контакт 1 
ще включи след  30 min. Максималния период е 99 h : 59 min. 

- Седмична програмира за контакт 2. Дава възможност за програмиране на до 10 
вкл. / изкл. на ден. Има една седмична програма за работните дни и една за 
включваща всички дни. Натиснете PROG и задръжте,  ще започнат да мигат 

дните от седмицата Мо-Fr  или Mo-Su, изберете с бутони  ∧∧∧∧  и ∨∨∨∨. Натиснете PROG и 
задайте точен час и минути за вкл. ON. Натиснете PROG и по същия начин задайте 
седмична програма с час и минути за изкл. OFF. Тази програма е маркирана с индекс 1. 
Общич брой на програмите е 10. При зададени програми старт на изпълнението се 
дава с кратко натискане на бутон PROG. На дисплея ще се появи индикация PROG. 
ВНИМАНИЕ !  вкл. / изкл. съгласно програмата изпълнява само контакт 2. При 
програмиране не трябва да се допуска отделните програми да се засичат по време, в 
този случай с предимство е програмата с по-малък номер. 

- Ф-я RND за контакт 3. Генератор на случайни числа управлява състоянието на 
контакт 3. Използва се за симулиране на човешко присъствие, когато към 
контакта има свързана лампа. 

- Ф-я терморегулатор за контакт 4. Натиснете ТЕMP и задръжте, на дисплея ще се 

покаже символ OFF и ще започне да мига цифрата за температурата. С  ∧∧∧∧  и ∨∨∨∨ 
задайте температура при която да изключи контакт 4. Натиснете бутон TEMP и 
задайте температура на вкл. ON. Натиснете TEMP за да излезете от режима. 
Терморегулаторът се включва с кратко натискане на бутон TEMP, при което на 
дисплея се изписва TEMP . 

 
ВНИМАНИЕ ! 
Всички режими CD, PROG, RND и ТЕMP се включват с кратко натискане на 
съответния функционален бутон, при което в долната част на дидплея се 



Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 
      Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на 
закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както 
и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 
      Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за 
покупка съгласно „Закон за защита на потребителите” 
     Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 
 

           София, ул. “Хан Аспарух" 1    тел.:  952-51-44 
           София, бул. “Прага" 22                                               факс:  852-70-03       
          Пловдив, ул. “Самара" 20    тел.:  96-23-16 
          Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24 
          Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 
          Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 113    тел.:  62-45-52 
          Плевен, ул. “Д. Константинов” 23     тел.:  82-28-22 
          Бургас, ул. „Христо Ботев” 97    тел.:  84-22-00 
 

изписва името на функцията CD, PROG, RND и ТЕMP. Може да се включат и 
четирите функции едновременно. Управляват се само контактите от 
избраната група I, II, III или IV. 
- Ф-я DEL – отказ / забрана за изпълнение  
 
 ТЕХНИЕСКИ ДАННИ 
Честота:  433.92МHZ 
Захранване: 2 x 1.5V AA 
Обхват:  30 m 
Брой управлявани контакти: 4 групи х 4 канала = 16 бр. 
 

 

 


