
Programozás során 1 perces inaktív állapot esetén kilép

a beállításokból automatikasan a rendszer.

STOP gomb megnyomásával azonnal kilép a beállításokból.

Ha mindegyik jelzőfény világít, akkor a közös csatornán van 

(csak az 5 csatornás időprogramos távirányító).

Ha a csatornakijelzőn mimdegyik csatorna ki van jelölve 

a közös csatornán áll.(csak a 15 csatornás időprogramos táv)

Bemeneti feszültség：3V  (CR2032)

Működési hullámhossz：433.92MHz±100KHz

Sugárzó képeség：10mW

Működési hőmérséklet：-20℃~+55℃

Hatótávolság：200 méter kültéren

                              35 méter beltéren

Bemeneti feszültség：3V  (CR2430)

Működési hullámhossz：433.92MHz±100KHz

Sugárzó képesség：10mW

Működési hőmérseklet：-20℃~+55℃

Hatótávolság：200 méter kültéren

                              35 méter beltéren

Amennyiben az elem kifogyna az LCD kijelző mutatja az alacsony 

töltöttséget, cseréljen ki gombnyomások nélkül 15 másodperc

 alatt az elemet, majd a nyomja meg a P2 gombot és alacsony 

elemtöltőttség ikon eltűnik.

Időprogram szám

Alacsony elemtöltőttség

 RE08-5(15)
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Csatorna-

Nap

Csatorna

FEL gomb

STOP gomb

LE gomb

Csatorna+

Időprogram szám

Alacsony elemtöltőttség

P2 program gomb

Időbeállító gomb

P2 program gomb

Időbeállító gomb

Amennyiben csökken a távirányító hatótávolsága, időben 

cseréljen benne elemet.

Nyirkos, dohos környezetben csökken a távirányító élettartama.

 

Technikai jellemzők

Üzemmód

Mód gomb

Mód gomb

Manuális mód: időprogram funkció nem működik 

Automata mód: időprogram funkció, a beállított időpontokkal.

Random mód: időprogram funkció, a beállított időhöz képes±15 perccel,  

mozgatja az árnyékolókat. 

Hosszan nyomva a MODE gombot folyamatosan tud váltani az üzemmódok

között.
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Auto mód Random mód Manual mód Auto mód

Nyomja meg a
Mode gombot 
3 másodpercig

Nyomja meg a
Mode gombot
3 másodpercig

Nyomja meg a
Mode gombot
3 másodpercig

 RE03-5(15)/RE08-5(15)   

5(15) csatornás időprogramos távirányító
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STOP gomb

LE gomb

Csatorna+
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Üzemmódok

Nyomja meg Mode
gombot 3 másodpercig



Állítsa be az
órát a FEL és  
a LE gombokkal
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Pontos idő beállítás

Időprogram beállítás4

Manual mód

Nyomja meg
a time gombot

Órajel villog Percjel villog A nap vilogni
fog

A beállítás csak manual üzemmódban végezhető
1 percen belül mentésre kerülnek a beállítások, ha nem nyúl

az eszközhöz. 

Nyomja meg a STOP gombot mentéshez és kilépéshez. 

Beállítás csak Auto és Random üzemmódba végezhető el.

9 fel és lehúzási idő beállításra van lehetőség.

Heti időprogram beállításnál tud válaszhat: mindennapra külön 

vagy külön hétfőtőlpéntekig egy idő, külön szombat,vasárnap

P2 gomb 15 másodpercig történő nyomvatartása az

 időprogramok törlését vonja maga után.

1 perces inaktív állapot automatikus kilépést jelent a programozásból

 STOP gombbal ment és kilép a beállításokból. 

Amennyiben zárta és újranyitotta az időzítőt, válassza újra a kívánt 

csatornákat.
1 perces inaktív állapot automatikus kilépéssel jár.

Állítsa be a 
perceket
a FEL és LE  
gombokkal

Nyomja meg
TIME gombot

Nyomja meg
a TIME gombot

Válassza ki a megfelelő
üzemmódot

Csak Auto 
vagy Random 
Üzemmódban

A FEL és a LE 
gombokkal állítsa 
be a kívánt órát

Nyomja meg
a Mód gombot 

Keresse meg 
az összes  
beállított 
időprogramot

A kijelző az első
felhúzási időt
mutatja

Nyomja meg + vagy a - 
csatorna gombot,nyissa
meg az időzítőt és válassza 
ki a beállítani kívánt programot

Nyomja meg a
Time gombot

Felhúzási
órajel elkezd

villogni 

Időzítő lezárva

Nyomja meg a 
Time gombot

Felhúzási 
nap villog 

A FEL és a LE gombok 
segítségével állítsa
be a kívánt napot

Nyomja meg a Time 
gombot

A leírtak szerint
állítsa be a többi
időpontot is.

A kijelző az első
leengedési időt mutatja Nyomja a MODE 

gombot a megfelelő
üzemmódba

Nyomja meg a MODE
gombot AUTO 
üzemmódba

+ vagy a - csatorna gombbal  
állítsa zárt állapotba az  
időzítőt
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Állítsa be a   
FEL és LE 
gombokkal
az aktuális napot

Nyomja meg a STOP 
gombot a mentéshez 
és aTIME gombot a
kilépéshez
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a Time gombot

STOP gomb 
megnyomásával 
mentse a beállításokat
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STOP gombot és
mentse el a
beállításokat

Időzítő zárt 

állapotban

Felhúzási 
percek villognak 

Állítsa be a FEL és 
a LE gombokkal a 
kívánt felhúzási
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