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1. Popis zařízení a uvedení do provozu.
EASY SOCKET je bezdrátová pasivní zásuvka, ovládáná povely z nadřazeného
systému GS900 ,GSM PIR, případně z dálkového ovladače.

Na předním panelu je integrován indikátor (2)
vypnuto (OFF) – červený svit a zapnuto (ON)
zelený svit.

Po zapnutí do zásuvky 230V, se rozsvítí
indikátor ON nebo OFF, dle posledního
známého stavu, současně se
zapne/vypne výstupní zásuvka (1).

Pohled na zadní stranu zařízení.

Sériové číslo zařízení je důležité pro konfiguraci do veškerých nadřízených bran,
které s tímto zařízením pracují respektive budou pracovat.
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2. Technické parametry
Model
Napájení
Výstupní zásuvka
Provozní teplota/r.vlhkost
Pracovní podmínky

EASY SOCKET
230V, CEE 7/7 , 10mA
230V, CEE 7/4 , 10A (odporová zátěž)
0 až 50° C, max 80%
Normální

Ovládání
Anténa

RF 868MHz 0dBm, duplexní plovoucí kód
Prutová vnitřní

LED indikátory

1x dvojbarevná POWER, 1x zelená GSM,
1x žlutá RELÉ
0.30 kg
140x65x55/92 mm

Váha výrobku
Rozměry vxšxh/h+zás
Vlastnosti
Zabezpečení

•
•

•

Spínání a rozpínání spotřebičů
Dálkový restart spotřebiče
Duplexní plovoucí kód

Zařízení není dovoleno upravovat a není jej dovoleno provozovat
jakkoliv upravené.
Zařízení je navrhnuté pro použití ve vnitřních prostorech, jako jsou
například byty, kanceláře apod. Nevystavujte ho vlhkému, mokrému
ani chemicky agresivnímu prostředí. Nevystavujte zařízení otřesům,
úderům a pádům, protože může dojít k jeho poškození.
Zařízení není hračka pro děti, obsahuje pro rozebrání malé části.

Prohlášení o shodě
Společnost MIKROVLNY S.R.O. tímto prohlašuje, že na GSM SPÍNAČ popsaný v
tomto návodu bylo vydáno prohlášení o shodě dle ustanovení evropské
směrnice 1999/5/ES (R&TTE) a Nařízení vlády č.426/2000 Sb.
FTZÚ Ostrava-Radvanice, protokoly o zkouškách: 08.0764-83/1,
08.0763-83, 08.0764-76, 08.0764-82, 08.0764-77, 08.0764-79.
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Záruka
Na Easy Socket poskytuje dodavatel záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje.
Tato záruka se nevztahuje na poškození, které vznikly nesprávným používáním,
nedodržením provozních pokynů uvedených v manuálu.
Sériové číslo

Datum prodeje

Podpis a razítko dodavatele

Nárok na záruku zaniká, pokud výrobní číslo výrobku není shodné s číslem na záručním
listu, je pozměněné, odstraněné nebo nečitelné, pokud je vada způsobená mechanickým
poškozením, nešetrným a nesprávným používáním (instalace v nevhodném, vlhkém
prostředí), politím žíravinou a podobně. Nárok na záruku zaniká také tehdy, pokud je
vada způsobená vlivem jiné vnější události (přepětí v síti, elektromagnetické pole,
nevhodný rozsah pracovních teplot, živelná pohroma apod.), pokud byl výrobek připojený
na nesprávné elektrické napětí, v případech neoprávněného zásahu do výrobku,
úprav nebo oprav.
Nárok na záruku zaniká také v případě, že byla kýmkoliv vykonaná modifikace nebo
adaptace na rozšíření funkcí výrobku, nebo pro možnost jeho provozování v jiné zemi,
než pro kterou byl navržený, vyrobený a schválený. Tato záruka nesmí v žádném případě
omezit práva spotřebitele, které mu náleží podle platných právních předpisů.
Upozornění pro zákazníky: Pečlivě si uschovejte doklad o zakoupení, nechte vyplnit
záruční list a rovněž jej pečlivě uschovejte.
V případě uplatnění záruky jej předložte řádně vyplněný.
Není-li tento záruční list řádně vyplněný, pak je doba záruky počítána od data prodeje
uvedená na prodejním dokladu.
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