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 Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!
 Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Funksteckdosen-Set und sind 

überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

 Um alle Möglichkeiten Ihres Funksteckdosen-Sets kennen zu lernen und 
eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft sicher zu stellen, 
bitten wir Sie, vor der ersten Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung 
zu lesen und die darin enthaltenen Anweisungen zu befolgen. Somit ist 
sicher gestellt, dass Sie lange Freude an diesen Geräten haben werden.

Teilebezeichnung
Funksteckdose 2
1 Kontrollleuchte
2 Steckdose

Einführung 3

1

2
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Sicherheitshinweise 4
 Um den optimalen Zustand dieses Produktes zu erhalten 

und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen 
die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden:

• Dieses Gerät wurde nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen und 
nur zur nachfolgend genannten Verwendung entwickelt.

• Dieses Produkt darf niemals in medizinischen oder ö! entlichen 
Einrichtungen eingesetzt werden. Es ist nur zum Gebrauch im 
Privathaushalt bestimmt.

• Dieses Produkt ist kein Spielzeug und gehört daher nicht in Kinderhand.
• Halten Sie die Folienbeutel von Babys und Kleinkindern fern, es besteht 

Erstickungsgefahr!
• Achten Sie beim Einlegen der Batterie in die Fernbedienung auf die 

richtige Polarität, andernfalls ist eine Beschädigung möglich. Beachten 
Sie die Abbildung im Batteriefach.

• Bei längerem Nichtgebrauch der Fernbedienung oder vor der Entsorgung 
ist die Batterie aus der Fernbedienung zu entfernen.

• Achten Sie darauf, dass die Funksteckdosen gut erreichbar sind, damit Sie 
diese notfalls leicht aus der Netzsteckdose ziehen können.

• Die Funksteckdosen können sich im Betrieb erwärmen. Achten Sie darauf, 
dass die Funksteckdosen nicht durch Vorhänge oder andere Gegenstände 
abgedeckt werden, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten und 
eine Überhitzung zu vermeiden.

• Benutzen Sie nicht mehrere ineinander gesteckte Funksteckdosen 
(Hintereinanderschaltung).

• Beachten Sie immer die Angaben zur max. Leistung der funkgesteuerten 
Steckdosen.

• Vor der Reinigung das Gerät immer vom Stromnetz trennen.
• Verwenden Sie die Funksteckdosen nur an ordnungsgemäß installierten 

Schutzkontaktsteckdosen mit 230 V~, 50 Hz.
• Schließen Sie nur solche Geräte an die Funksteckdose an, die für 

den unbeaufsichtigten Betrieb geeignet sind, um Gefahren bei 
Fehlschaltungen zu vermeiden.
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• Setzen Sie keine zusätzliche Kindersicherung in die Funksteckdose 
ein, da ansonsten die Steckverbindung zwischen dem Stecker des 
angeschlossenen Gerätes und der Steckdose beeinträchtigt werden kann 
und Gefahr der Überhitzung besteht.

• Verwenden Sie die Funksteckdose nicht mehr, wenn das Gehäuse 
beschädigt wurde. Lassen Sie das Gerät von unserem Service überprüfen 
und instand setzen.

• Betreiben Sie keine schweren Steckernetzgeräte in der Funksteckdose, da 
ansonsten die Steckkontakte der Wandsteckdose mechanisch überlastet 
werden können.

• Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und geben Sie diese an andere 
Nutzer weiter.

 Lieferumfang
• 4 funkgesteuerte Steckdosen GT-FSI-07
• 1 Fernbedienung GT-9000 mit Kontrollleuchte
• 1 Alkaline Batterie A23 / 12V

 Funktionen
• alle Steckdosen einzeln an- bzw. ausschaltbar
• Fernbedienung programmierbar
• Master-Schalter zum gleichzeitigen Schalten aller Steckdosen
• Kontrollleuchten
• mit Memory-Funktion, d. h. Codierung bleibt nach Entfernung vom 

Stromnetz erhalten
• mit integrierter Kindersicherung in den Steckdosen
• GS-geprüft und CE-konform

Leistungsmerkmale 5
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 Technische Daten
• Stromanschluss:  230 V ~, 50 Hz
• Sendefrequenz:   433,92 MHz
• Maximallast/Maximalstrom      

je Steckdosenempfänger: 3680 W (16 A)
• max. Reichweite:  ca. 40 m (nur bei Sichtkontakt zwischen  

    Sender und Empfänger zu erreichen)
• Betriebstemperatur:  0° - 35° C

 Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, 
sind Design- und technische Änderungen möglich.

 Hinweise zur Reichweite
 Reichweite und Störungen:
 Die angegebene Reichweite von max. 40 m ist die Freifeldreichweite, d. h. die 

Reichweite bei Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger.
 Im praktischen Betrieb be" nden sich jedoch Wände, Zimmerdecken, Garagen, 

Nebengebäude usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die 
Reichweite entsprechend reduziert.

 Weitere Ursachen für verminderte Reichweite:
• Hochfrequenzstörungen aller Art;
• Bebauung jeglicher Art und Vegetation;
• Leitende Metallteile, die sich im Nahbereich der Geräte bzw. innerhalb oder 

nahe der Funkstrecke be" nden, z. B. Heizkörper, metallisierte Isolierglasfenster, 
Stahlbetondecken usw., aber auch metallbeschichtete Wände von Fertighäusern.

• Beein# ussung der Strahlungscharakteristik der Antennen durch den Abstand 
von Sender oder Empfänger zu leitenden Flächen oder Gegenständen (auch 
zum menschlichen Körper oder Boden).

• Breitbandstörungen in städtischen Gebieten, die den Signal-Rauschabstand 
verkleinern; das Signal wird in diesem „Rauschen“ nicht erkannt.

• Einstrahlung von mangelhaft abgeschirmten elektronischen Geräten, z. B. o! en 
betriebene Computer o. ä.

• Die e! ektiv erzielbare Entfernung zwischen Sender und Empfänger im normalen 
Betrieb ist deshalb sehr stark abhängig vom Montageort und vom Umfeld. In der 
Regel sollte bei Montage z. B. in einem Einfamilienhaus ein einwandfreier Betrieb 
aller Komponenten ohne Probleme beim Funkempfang möglich sein.

• Unter bestimmten Umständen (z. B. Hochfrequenzstörungen aller Art) kann es 
zu Störungen des Funkbetriebes zwischen Empfänger und Sender kommen, 
während dessen ein Ein-/oder Ausschalten des Gerätes nicht möglich ist.

• In diesem Fall trennen Sie das Gerät kurz vom Netz und stecken es dann wieder 
hinein.
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Vorbereitende Maßnahmen 7

Anschluss von Geräten 6
 Bitte lesen Sie unbedingt das folgende Kapitel genau durch, bevor 

Sie die Funksteckdosen in Betrieb nehmen.

 Funksteckdose (Modell GT-FSI-07-CH)
 An die Funksteckdosen können alle Geräte und Verbraucher mit 

einer Versorgungsspannung von 230 V ~, 50 Hz und einer nominalen 
Stromstärke bis zu 16 Ampere, das entspricht einer Gesamtleistung von 
max. 3680 W, angeschlossen werden.

 Hinweis:
 Die Funksteckdosen sind mit einer integrierten Kindersicherung 

ausgestattet, die den ungewollten Zugang zu stromführenden 
Teilen weitgehend verhindert. Achten Sie beim Anschließen von 
Steckern auf das gleichzeitige Einführen der Steckerstifte (Stecker 
nicht verkanten).

 Einlegen / Wechseln der Batterie
 1 Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung 

durch einfaches Aufschieben in Pfeilrichtung.
 2 Legen Sie 1 Batterie des Typs A23 in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf 

die richtige Polarität (siehe Abbildung im Batteriefach).
 3 Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder zu, und drücken Sie eine 

beliebige Taste auf der Fernbedienung. Wenn die Batterie richtig eingesetzt 
ist, muss bei jedem Tastendruck die Kontrollleuchte leuchten.

 Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie 
bitte die Batterie heraus, um eine Beschädigung der Fernbedienung durch die 
auslaufende Batterie zu vermeiden.
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• Batterien niemals wieder au# aden! Explosionsgefahr!
• Batterien von Kindern fernhalten, nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder 

auseinander nehmen.
• Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
• Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!
• Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, z. B. auf Heizkörpern, direkte 

Sonnenstrahlung! Erhöhte Auslaufgefahr!
• Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit 

Batteriesäure die betro! enen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen 
und umgehend einen Arzt aufsuchen.

• Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde.

 Die Fernbedienung ist mit vier Kanälen ausgestattet. Sie können jeder 
Funksteckdose einen eigenen Kanal zuordnen, oder Sie können einen 
Kanal für mehrere Funksteckdosen verwenden, um diese gleichzeitig 
ein- bzw. auszuschalten. Es ist ebenfalls möglich, einer Funksteckdose 
mehrere Kanäle zuzuordnen.

 Stecken Sie eine der Funksteckdosen in die Wandsteckdose, für welche 
Sie diese vorgesehen haben. Die Kontrollleuchte an der Funksteckdose 
blinkt nun für ca. 30 Sekunden, die Lernfunktion ist aktiv. 

 Zum Zuordnen eines Kanals zu einer Funksteckdose, drücken Sie 
während der Lernfunktion die Taste „I” des Kanals (1-4) auf der 
Fernbedienung, den Sie dieser Funksteckdose zuordnen möchten.

 Wiederholen Sie den Vorgang für jede weitere Funksteckdose.
 Wenn Sie einer Funksteckdose mehrere Kanäle zuordnen wollen, ziehen 

Sie diese kurz aus der Wandsteckdose und stecken sie dann wieder ein, 
um die Lernfunktion erneut zu starten.

 Hinweis:
 Wird während der Lernfunktion keine Zuordnung vorgenommen, 

muss der Vorgang wiederholt werden.
 Sobald der Kanal zugeordnet ist, leuchtet die Kontrollleuchte an 

der Funksteckdose dauerhaft, die Funksteckdose ist eingeschaltet 
und mit der Fernbedienung verbunden.

 Wenn die Funksteckdose nach sehr kurzer Betriebsdauer bereits 

Installation der
Funksteckdosen 8
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 wieder aus der Steckdose entfernt wird, kann die Programmierung 
verloren gehen und muss wiederholt werden. Im normalen Betrieb 
bleibt die Programmierung bei der Trennung vom Netz dauerhaft 
erhalten.

 Durch Drücken der Taste ( ) des entsprechenden Kanals wird die 
Funksteckdose ausgeschaltet.

 Stecken Sie nun einen Verbraucher in die Funksteckdose und schalten 
diesen ein. 

 Um zu überprüfen, ob die Zuordnung funktioniert, drücken Sie die 
entsprechende Taste „I“ und „ “ für den zugeordneten Kanal, um den 
angeschlossenen Verbrauer ein- und auszuschalten. 

 Anzeige an der Funksteckdose
• Die Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Funksteckdose eingeschaltet ist.
• Die Kontrollleuchte ist aus, wenn die Funksteckdose ausgeschaltet ist.

 Zuordnung ändern / löschen
 Ziehen Sie hierzu die Funksteckdose kurz aus der Wandsteckdose und 

stecken Sie dann wieder ein, die Kontrollleuchte blinkt.

 Drücken Sie nun zum Löschen der Einstellung die Taste bzw. Tasten ( ) 
des entsprechenden Kanals bzw. Kanäle. 

 Die Kontrollleuchte blinkt nun einige Male schnell hintereinander. 

 Sobald die Kontrollleuchte wieder langsam blinkt, ist die Lernfunktion 
erneut aktiv und die Zuordnung kann wiederholt werden. 
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 Über die Fernbedienung
 Ein- und Ausschalten

 Hinweis:
 Die Programmierung der Fernbedienung bleibt auch nach dem 

Entfernen der Batterie erhalten.

 Zum Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers drücken Sie die entsprechende 
Taste I bzw.  des Kanals (1, 2, 3 oder 4, je nach Zuordnung).

 Mit der Taste I (1-4) werden alle Kanäle eingeschaltet.

 Mit der Taste  (1-4) werden alle Kanäle ausgeschaltet.
 
 Hinweis:
 Nach einem Stromausfall kann es in seltenen Fällen zu einer 

Fehlfunktion des Speichers für den Systemcode und den Kanal 
der Funksteckdose kommen. Trennen Sie in diesem Fall die 
Funksteckdose für mindestens 6 Stunden vom Netz, und führen Sie 
anschließend den Zuordnungsvorgang erneut durch.

 Unter bestimmten Umständen (z. B. Hochfrequenzstörungen aller 
Art) kann es zu Störungen des Funkbetriebes zwischen Empfänger 
und Sender kommen, während dessen ein Ein-/oder Ausschalten 
des Gerätes nicht möglich ist. In diesem Fall trennen Sie das Gerät 
kurz vom Netz und stecken es dann wieder hinein.

Bedienung 9
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 Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer 
ordnungsgemäßen Entsorgung zu.

 Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer 
Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.

 Entnehmen Sie vorher die Batterie und geben Sie diese an einer 
Sammelstelle für Batterien ab!

 Bitte sorgen Sie im Interesse des Umweltschutzes auch für eine 
entsprechende Verwertung der Verpackungsmaterialien. Verpackungen 
sind Rohsto! e und können wieder verwertet werden.

 Über Adressen und Ö! nungszeiten von Sammelstellen informiert Sie ihre 
zuständige Verwaltung gerne.

• Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf mögliche 
Beschädigungen.

• Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch. Benutzen Sie keine 
Lösungs- oder Scheuermittel.

• Tauchen Sie die einzelnen Komponenten des Funksteckdosen-Sets nicht 
in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

 Achtung!
 Vor der Reinigung einer Steckdose muss der Verbraucher von der 

Steckdose und die Steckdose von der Netzspannung getrennt 
werden.

Pfl ege und
Instandhaltung 10

Entsorgung 11
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Fehlerbehebung 12
Problem Lösung
Die Funksteckdosen
reagieren nicht auf die
Fernbedienung.

Die Batterie der Fernbedienung ist verbraucht 
und muss ersetzt werden.

Der Verbraucher wird 
nicht eingeschaltet.

a) Überprüfen Sie, ob der Verbraucher über 
einen eigenen Schalter ausgeschaltet ist. 
Schalten Sie den Verbraucher ein.

b) Überprüfen Sie, ob z. B. die Glühlampe des 
Verbrauchers funktionsfähig ist.

Eine andere Funksteck-
dose reagiert ungewollt 
auf diese Fernbedienung.

Die Zuordnung wiederholen.

Eine Funksteckdose 
schaltet selbständig ab.

Wiederholen Sie die Zuordnung.

Konformitätserklärung 13
 Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen 

Standards wird gewährleistet.

 Die vollständige Konformitätserklärung " nden Sie im Internet unter 
www.gt-support.de.
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Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs 
bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von 
Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassabons sowie die Ausfüllung 
der Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den 
Kassabon und die Garantiekarte daher auf!

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf 
Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach Wahl des 
Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Garantie 
erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein 
unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße 
Benützung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und 
Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung 
oder Veränderung verursacht wurden.

Die Garantiezeit für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und 
ordnungsgemäßen Gebrauch (z.B.: Leuchtmittel, Akkus, Reifen etc.) 
beträgt 6 Monate. Spuren des täglichen Gebrauches (Kratzer, Dellen etc.) 
stellen keinen Garantiefall dar.

Die gesetzliche Gewährleistungsp# icht des Übergebers wird durch 
diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert 
werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in 
denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung 
und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben 
sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. 
Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei 
Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom 
Übergeber gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das 
defekte Gerät zwecks Reparatur an die Servicestelle zu senden. Nach 
Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenp# ichtig. 
Sollten die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei 
sein, werden Sie jedenfalls vorher verständigt.

Garantie 14
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Garantiekarte

Serviceadresse(n): Globaltronics Service Center  
 c/o Teknihall GmbH

Hotline: 00800 / 456 22 000 (kostenfrei)
Hersteller-/Importeurbezeichnung: Globaltronics GmbH & Co. KG

Mail: gt-support-at@telemarcom.de

Produktbezeichnung: Funksteckdosen-Set, 5-teilig

Produkt-/       
Herstellerkennzeichnungsnummer: GT-FSI-07/GT-9000

Artikelnummer: 90737

Aktionszeitraum: 10/2013

Firma und Sitz des Verkäufers: HOFER KG,     
 Hofer-Straße 2,    
 4642 Sattledt

Fehlerbeschreibung:

Name des Käufers: 

PLZ, Ort:  

Straße:  

Tel.Nr./email:  

Unterschrift:  

E46077   10/2013
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1 Ellen&rz&lámpa
2 BE 1 gomb
3 KI 1 gomb
4 BE 2 gomb
5 KI 2 gomb
6 BE 3 gomb

7 KI 3 gomb
8 BE 4 gomb
9 KI 4 gomb
10 BE 1-4 gomb
11 KI 1-4 gomb
12 Elemrekesz

                 Távvezérl& elüls& oldala                 Távvezérl& hátsó oldala

TávvezérlĞ részei
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 Szívb&l köszönjük a bizalmát!
 Gratulálunk az új távvezérelhet& csatlakozóaljzat készletéhez, és meg 

vagyunk arról gy&z&dve, hogy elégedett lesz e korszer% eszközökkel. 

 A távvezérelhet& csatlakozóaljzat készletében rejl& minden 
lehet&ség megismerésére, illetve mindig az optimális funkció 
illetve munkaképesség biztosítása érdekében kérjük, hogy az els& 
használatbavétel el&tt olvassa el a kezelési útmutatót, és tartsa be az 
abban található útmutatásokat. És így biztosíthatja, hogy hosszú ideig 
öröme teljen e készülékekben.

TávvezérelhetĞ   
csatlakozóaljzat részei 2
1 Ellen&rz&lámpa
2 Foglalat

Bevezetés 3

1

2
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Bizonsági útmutatások 4
 E termék optimális állapotban tartásához és biztonságos 

m%ködés garantálásához " gyelembe kell venni a 
következ& biztonsági útmutatásokat:

• E készüléket csak zárt térben és csak a következ&kben megnevezett 
felhasználási célra tervezték.

• E terméket tilos orvosi vagy nyilvános berendezésekbe beépíteni. Csak 
magánháztartásokban való alkalmazásra szánták.

• Ez a termék nem játék és ezért nem gyermekek kezébe való.
• A fóliazacskókat tartsa távol csecsem&kt&l és kisgyermekekt&l, mivel 

fulladás veszély áll fenn!
• Ügyeljen a helyes polaritásra az elemek távvezérl&ben való 

elhelyezésekor, ellenkez& esetben károsodhatnak. Figyeljen az 
elemrekeszben lév& jelölésre.

• A távvezérl& használatának hosszabb ideig való szüneteltetése vagy 
hulladékként való elhelyezése esetén vegye ki az elemeket bel&le.

• Ügyeljen arra, hogy a távvezérelhet& csatlakozóaljzatok jól elérhet& 
helyen legyenek, ezáltal szükség esetén könnyen kihúzhatja a hálózati 
csatlakozóaljzatból.

• A távvezérelhet& csatlakozóaljzatok melegedhetnek m%ködés közben. 
A megfelel& h%tés garantálására és a túlmelegedéselkerülésére ügyeljen 
arra, hogy függönyök vagy más tárgyak ne takarják le a távvezérelhet& 
csatlakozóaljzatokat.

• Ne használjon több egymásba dugott távvezérelhet& csatlakozóaljzatot 
(soros kapcsolás).

• Mindig vegye " gyelembe a távvezérelhet& csatlakozóaljzatokra megadott 
maximális teljesítményt.

• A készülék tisztítása el&tt a hálózati csatlakozását mindig bontsa.
• A távvezérelhet& csatlakozóaljzatokat csak szabályszer%en felszerelt 

230 V~, 50 Hz-es véd&érintkez&s csatlakozóaljzatok csatlakoztassa.
• A hibás kapcsolásból ered& veszélyek elkerülésére csak olyan 

készülékeket csatlakoztasson a távvezérelhet& csatlakozóaljzatba, melyek 
felügyelet nélküli m%ködtetésre alkalmasak.
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• Ne tegyen kiegészít& gyermekvédelmet a távvezérelhet& 
csatlakozóaljzatba, mivel ellenkez& esetben romlik a dugaszoló 
csatlakozás a csatlakoztatott készülék csatlakozódugója és a 
csatlakozóaljzat között, így túlmelegedés veszélye keletkezik.

• Ha megsérült a burkolata, akkor ne használja többé a távvezérelhet& 
csatlakozóaljzatot. Szervizünkben ellen&riztesse és javítassa meg a 
készüléket. 

• Dugaszolható tápegységeket ne csatlakoztasson a távvezérelhet& 
csatlakozóaljzatba, mivel ellenkez& esetben mechanikusan túlterheli a 
hálózati csatlakozóaljzat csatlakozóérintkez&it.

• $rizze meg ezt az útmutatót és adja tovább más felhasználónak.

 Szállítási terjedelem
4 GT-FSI-07 távvezérelhet& csatlakozóaljzat
1 GT-9000 távvezérl& ellen&rz&lámpával
1 alkáli elem A23 / 12V

 Funkciók
• minden csatlakozóaljzat be- illetve kikapcsolható
• programozható távvezérlés
• f&kapcsoló minden csatlakozóaljzat egyidej% kikapcsolására
• ellen&rz&lámpák
• memória funkcióval rendelkezik, azaz a csatlakozóaljzatból való kihúzás 

után meg&rzi a kódolást.
• integrált gyermekvédelemmel rendelkez& csatlakozóaljzatok
• GS által tanúsított és CE konform

Teljesítmény jellemzĞk 5
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 M%szaki jellemz&k
• Feszültség-csatlakozás:  230 V ~, 50 Hz
• M%ködési frekvencia:  433,92 MHz
• Mindegyik csatlakozóaljzat vev&     

Legnagyobb terhelése/árama: 3680 W (16 A)
• Maximális hatótávolság:  maximum kb. 40 m-es m%ködési távolság  

    (csak az adó és vev& közötti akadálymentes  
    összeköttetés esetén érhet& el)

• Üzemi h&mérséklet:  0° - 35° C
 Termékeink folyamatos továbbfejlesztése miatt változhat a kivitel és 

változhatnak a m%szaki jellemz&k.

 M%ködési távolságra vonatkozó útmutatások
 M$ködési távolság és üzemzavarok:
 A megadott maximum 40 m-es m%ködési távolság az akadálymentes 

m%ködési távolság, azaz nincs akadály az adó és a vev& között.
 A gyakorlati használat során azonban falak, mennyezetek, garázsok, 

melléképületek stb. találhatóak az adó és a vev& között, ami által a 
m%ködési távolság ennek megfelel&en csökken.

 A m$ködési távolság csökkenésének további okai:
• Mindenféle nagyfrekvenciás zavarok;
• Bármilyen beépítés és növényzet;
• Vezet& fémrészek, melyek a készülék közelében illetve az adási útvonalon 

vagy annak közelében találhatóak, pl. f%t&testek, szigetel& üveg ablakok, 
vasbeton mennyezetek stb., valamint készházak a fémbevonatú falai.

• Az antenna sugárzási karakterisztikájának vezet& felületek vagy tárgyak (emberi 
test vagy padló is) adótól vagy vev&t&l való távolsága általi befolyásolása.

• Szélessávú zavar városi környezetben, melyek csökkentik a jel/zaj arányt; 
nem ismeri fel a jelet ebben a „zajban“.

• Nem megfelel&en árnyékolt elektromos készülékekt&l származó 
besugárzás, pl. burkolat nélkül m%köd& számítógépek vagy hasonlók.

• Ezért normál m%ködés esetén az adó és a vev& között ténylegesen elérhet& 
távolság nagyban függ a felszerelési helyt&l és a környezett&l. Általában 
pl. egy családi házban való felszerelésnél rádióvételi problémák nélkül 
megvalósíthatónak kell lennie minden részegység kifogástalan m%ködésének.

• Meghatározott körülmények között (pl. különféle nagyfrekvenciás zavarok) 
rádióm%ködési zavarok léphetnek fel a vev& és az adó között, melynek során 
nem lehetséges a készülék be- vagy kikapcsolása.

• Ilyen esetben rövid id&re válassza le a hálózatról a készüléket, majd 
csatlakoztassa ismét.
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ElĞkészítĞ intézkedések 7

6
 Kérjük, hogy a távvezérelhet% csatlakozóaljzatok üzembe 

helyezése el%tt gondosan olvassa át a következ% részit.

 Távvezérelhet& csatlakozóaljzat (modell GT-FSI-07)
 A távvezérelhet& csatlakozóaljzatra lehet minden olyan készüléket és 

fogyasztót csatlakoztatni, melynek a tápfeszültsége 230 V ~, 50 Hz és 
a névleges áramer&ssége maximum 16 Ampere, ez maximum 3680 W 
összteljesítménynek felel meg.

 Tanács:
 A távvezérelhet% csatlakozóaljzatában lév% csatlakozóalzatok 

integrált gyermekzárral vannak ellátva, melyek messzemen%en 
megakadályozzák a feszültség alatt lév% alkatrészekhez való akaratlan 
hozzáférést. A csatlakozódugó csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy 
egyidej$leg vezesse be a csatlakozóérintkez%ket (ne tartsa ferdén a 
csatlakozódugót).

 Az elemek elhelyezése / cseréje
 1 A nyíl irányába való egyszer% eltolással vegye le a távirányító hátoldalán lév& 

elemrekesz fedelet.
 2 Tegyen 1 db. A23 típusú elemet az elemrekeszbe. Ügyeljen a helyes polaritásra 

(lásd az elemrekeszben lév& jelölés).
 3 Zárja be az elemrekesz fedelét, és nyomja meg a távvezérl& tetszés szerint 

nyomógombját. Amikor az elemek megfelel&en vannak elhelyezve, akkor 
minden gombnyomásra világítania kell az ellen&rz&lámpának.

 Amikor hosszú ideig nem használja a távvezérl&t, akkor vegye ki az elemeket, 
hogy elkerülje a távvezérl& szivárgó elemekt&l származó károsodását.

A készülékek    
csatlakoztatása
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• Az elemeket soha ne töltse újra! Robbanásveszély!

• A gyermekeket tartsa távol az elemekt&l, ne dobja t%zbe, ne zárja rövidre vagy ne 
szedje szét azokat.

• Elhelyezés el&tt szükség szerint tisztítsa meg az elemek és a készülék érintkez&it.

• A lemerült elemeket azonnal vegye ki a készülékb&l. Megnövekedett 
szivárgásveszély!

• Az elemeket ne tegye ki széls&séges körülményeknek, pl. ne tegye f%t&testekre, 
vagy ne tegye ki közvetlen napsütésnek! Megnövekedett szivárgásveszély!

• Kerülje a b&rrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését. Elemsavval 
való érintkezés esetén az érintett helyet tiszta folyóvízzel azonnal öblítse le, és 
késedelem nélkül forduljon orvoshoz.

• Egy elem lenyelése esetén késedelem nélkül forduljon orvoshoz.

 A távvezérl& négy csatornával rendelkezik. Minden távvezérelhet& 
csatlakozóaljzathoz saját csatornát rendelhet vagy egy csatornát több 
távvezérelhet& csatlakozóaljzat esetében használhat, hogy azokat egyidej%leg 
kapcsolja be- illetve ki. Hasonlóképp egy távvezérelhet& csatlakozóaljzatot is 
lehet több csatornához rendelni.

 Dugja azon távvezérelhet& csatlakozóaljzatot egy fali csatlakozóaljzatba, 
melyet így akar használni. Csupán kb. 30 másodpercig világít a távvezérelhet& 
csatlakozóaljzat ellen&rz&lámpája, aktív a tanulási funkció.

 Egy csatornának egy távvezérelhet& csatlakozóaljzathoz rendeléséhez, a tanulási 
funkció m%ködése alatt nyomja meg a távvezérl&n a csatorna (1-4) azon “I” 
gombját, melyet a távvezérelhet& csatlakozóaljzathoz akar rendelni.

 Minden további távvezérelhet& csatlakozóaljzat esetében ismételje meg ezen 
eljárást.

 Ha több csatornához akar rendelni egy távvezérelhet& csatlakozóaljzatot, akkor a 
tanulási funkció újraindításához, rövid id&re húzza ki azt a fali csatlakozóaljzatból, 
majd dugja vissza. 

 Tanács:
 Ha nem történt meg a tanulási funkció m$ködése alatt a hozzárendelés, 

akkor meg kell ismételnie az eljárást.

A távvezérelhetĞ csatlako-
zóaljzatok telepítése 8
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 Mihelyt megtörtént a csatorna hozzárendelése, folyamatosan világít 
a távvezérelhet% csatlakozóaljzat ellen%rz%lámpája, és létrejött a 
kapcsolat a távvezérl%vel.

 Ha nagyon rövid m$ködési id% után ismét kihúzza a csatlakozóaljzatot, 
akkor törl%dhet a programozás, és meg kell azt ismételnie. Normál 
m$ködtetés esetén, a hálózati feszültségr%l történ% leválasztás esetén 
tartósan meg%rzi a programozását.

 A megfelel& csatorna gombjának ( ) megnyomása esetén kikapcsolódik a 
távvezérelhet& csatlakozóaljzat.

 Most dugja egy fogyasztó csatlakozódugóját a távvezérelhet& csatlakozóaljzatba, 
és kapcsolja be azt.

 Annak ellen&rzésére, hogy m%ködik-e a hozzárendelés, a csatlakoztatott 
fogyasztó be- és kikapcsolására, nyomja meg a hozzárendelt csatorna megfelel&  
nyomógombját.

 Távvezérelhet& csatlakozóaljzat kijelzései
• A ellen&rz&lámpa világít, amikor be van a távvezérelhet& csatlakozóaljzat 

kapcsolva.
• A ellen&rz&lámpa nem világít, amikor ki van a távvezérelhet& csatlakozóaljzat 

kapcsolva.

 Hozzárendelés megváltoztatása/törlése
 Ehhez rövid id&re húzza ki a fali csatlakozóaljzatból a távvezérellhet& 

csatlakozóaljzatot, majd dugja ismét vissza, világít az ellen&rz&lámpa. 

 Most a nyomógomb ill. nyomógombok beállításának törlésére nyomja meg a 
megfelel& csatorna ill. csatornák nyomógombját ( ).

 Néhányszor egymásután gyorsan felvillannak az ellen&rz&lámpa. 

 Mihelyt ismét lassan villog az ellen&rz&lámpa, ismét aktív a tanulási funkció, és 
meg lehet ismételni a hozzárendelést.
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 A távvezérl&r&l
 Be- és kikapcsolás

 Tanács:
 Az elem kivétele után is megmarad a távvezérl% programozása.

 Egy fogyasztó be-/kikapcsolásához nyomja meg a megfelel& BE ill. KI 
csatorna (hozzárendelést&l függ&en 1, 2, 3 vagy 4) nyomógombját.

 A BE 1-4 nyomógombbal minden csatorna bekapcsolható.

 A KI 1-4 nyomógombbal minden csatorna kikapcsolható.
 
 Tanács:
 Egy feszültségkimaradás után ritkán el%fordulhat a távvezérelhet% 

csatlakozóaljzat rendszerkód és csatorna memóriájának hibás 
m$ködése. Ilyen esetben legalább 6 órára válassza le a hálózatról 
és ezt követ%en ismét végezze el a hozzárendelési eljárást.

 Meghatározott körülmények között (pl. különféle nagyfrekvenciás 
zavarok) rádióm$ködési zavarok léphetnek fel a vev% és az 
adó között, melynek során nem lehetséges a készülék be- vagy 
kikapcsolása. Ilyen esetben rövid id%re válassza le a hálózatról a 
készüléket, majd csatlakoztassa ismét.

Kezelés 9
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 Ha a kiszolgált a készülék, akkor hulladékként az el&írásoknak 
megfelel&en helyezze el.

 Ne dobja háztartási szemétbe, hanem egy elektromos és 
elektronikus készülék gy%jt&helyen adja le.

 El&z&leg vegye ki az elemeket, és ezeket egy elem gy%jt&helyen 
adja le!

 Kérjük a környezet védelmi érdekében a csomagolóanyagok megfelel& 
elhelyezésér&l is gondoskodjon. Ezek a nyersanyagok és ismét 
felhasználhatóak.

 A gy%jt&helyek címér&l és nyitvatartási idejér&l az illetékes önkormányzat 
szívesen ad felvilágosítást.

• Lehetséges sérülések szempontjából rendszeres id&közökbe ellen&rizze a 
terméket.

• Csal száraz kend&t használjon a tisztításhoz. Ne használjon oldószert vagy 
dörzsöl& anyagot. 

• Ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a távvezérelhet& csatlakozóaljzat 
készlet egyes darabjait.

 Vigyázat!
 Egy csatlakozóaljzat tisztítása el%tt, ki kell az egyes fogyasztók 

csatlakozásait a csatlakozóaljzatból húznia, és le kell a 
csatlakozóalzatot a hálózati feszültségr%l választania.

10

Hulladékelhelyezés 11

Gondozás és fenntartás
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Hibaelhárítás 12
Probléma Megoldás
Nem reagálnak a 
távvezérelhet! csatlako-
zóaljzatok a távvezérl!re.

A távvezérl! elemei lemerültek és ki kell cserél-
ni azokat.

Nincs a fogyasztó bekap-
csolva.

a) Ellen!rizze, hogy nincs-e kikapcsolva a 
fogyasztó saját kapcsolójával. Kapcsolja be a 
fogyasztót.

b) Ellen!rizze, hogy m"köd!képesek-e pl. a 
fogyasztó izzólámpái.

Akaratlanul egy másik 
távvezérelhet! csatlako-
zóaljzat reagál e távve-
zérl!re.

Ismételje meg a hozzárendelést.

Önállóan kikapcsolódót 
egy távvezérelhet! csat-
lakozóaljzat.

Ismételje meg a hozzárendelést.

 Garantált a termék törvényileg el&írt, hatályos szabványoknak való 
megfelel&sége.

 A teljes megfelel&ségi nyilatkozat a www.gt-support.de weboldalon 
található meg.

CE Megfeleloségi   
nyilatkozat 13



14Jótállási Tájékoztató

Az importáló és forgalmazó cégneve és címe:
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.
Mészárosok útja 2, 2051 Biatorbágy

A gyártó cégneve, címe és email címe:
Globaltronics GmbH & Co KG
Mail: gt-support-hu@telemarcom.de

A szerviz neve, címe és telefonszáma:
Globaltronics Service Center
- 00800 / 456 22 000 (díjmentesen hívható szám)

A termék megnevezése:
TávvezérelhetĘ csatlakozóaljzat 
készlet, 5 részes

A termék típusa:
GT-FSI-07/GT-9000

Gyártási szám:
90737

A termék azonosításra alkalmas
részeinek meghatározása:

Termékjelölés:
10/2013

A jótállási idĘ a Magyar Köztársaság területén történt vásárlás napjától számított 3 év. 

A vásárlás tényének és a vásárlás idĘpontjának bizonyítására, kérjük Ęrizze meg a 
pénztári fi zetésnél kapott jótállási jegyet.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történĘ átadásának 
elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ szavatossági jogait és azok érvényesíthetĘségét 
nem korlátozza. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a 
fogyasztó ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

A fenti szerviz címen a jótállási idĘ lejártát követĘen is lehetĘséget biztosítunk a hibás 
termék kijavítására. A jótállási idĘ lejártát követĘ javítások költsége azonban a fogyasztót 
terheli, amelyrĘl részére minden esetben kellĘ idĘben elĘzetes tájékoztatást nyújtunk.

A jótállási igény bejelentésének idĘpontja: A javításra átvétel idĘpontja:

A hiba oka: A javítás módja:

A fogyasztónak történĘ visszaadás idĘpontja: A javítási idĘ következtében a jótállás új határideje:

A szerviz neve és címe: Kelt, aláírás, bélyegzĘ:

VevĘ neve:
Irányítószám/Város: Utca:

Tel.szám/e-mail cím:
Aláírás:
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Ha a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza, a terméket a vásárlást követĘ 
három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén kicseréljük. Amennyiben a hibás terméket 
már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.
A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül 
elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrészek kerülhetnek beépítésre.

A jótállási igény bejelentése
A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti. A jótállási igény érvényesítése 
céljából a fogyasztó üzleteinkkel vagy közvetlenül a jelen jótállási tájékoztatón feltüntetett szervizzel 
léphet kapcsolatba.
A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetĘvé tett legrövidebb idĘn belül köteles 
kifogását a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétĘl számított két hónapon belül közölt kifogást 
kellĘ idĘben közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelmébĘl eredĘ kárért a fogyasztó felelĘs. Nem 
számít bele a jótállás elévülési idejébe a kijavítási idĘnek az a része, amely alatt a fogyasztó a 
terméket nem tudja rendeltetésszerĦen használni.
A jótállási igény érvényesíthetĘségének határideje a terméknek vagy jelentĘsebb részének 
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás 
következményeként jelentkezĘ hiba tekintetében újból kezdĘdik. A rögzített bekötésĦ, illetve a tíz 
kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az 
üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhetĘ el, a le- és 
felszerelésrĘl, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállási felelĘsség kizárása
A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a kijelölt szerviz bizonyítja, hogy a 
hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár 
vagy egyéb, a vásárlást követĘen keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat 
elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvĦ vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az 
abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérĘ használat ill. helytelen kezelés 
miatt bekövetkezett hiba esetén a termékért jótállást nem tudunk vállalni.

A fogyasztót a jótállás alapján megilletĘ jogok
(1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó

a) elsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott 
jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény 
teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, fi gyelembe véve 
a szolgáltatott termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerzĘdésszegés súlyát, és a 
jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget;

b) ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a 
kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt 
feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelĘ árleszállítást igényelhet, 
vagy elállhat a szerzĘdéstĘl. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(2) A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére 
fi gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztónak okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül 
kell elvégezni.

(3) Ha a kötelezett a termék kijavítását megfelelĘ határidĘre nem vállalja, vagy nem végzi el, a 
fogyasztó a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

Eljárás vita esetén
A jótállásra kötelezett a jótállás idĘtartama alatt a felelĘsség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, 
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzĘkönyvet 
köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja 
a fogyasztó igényétĘl eltér, ennek indokolását a jegyzĘkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett 
a fogyasztó igényének teljesíthetĘségérĘl annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról 
legalább három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. További vita esetén a fogyasztó 
a helyi BékéltetĘ Testülethez, valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezĘ bírósághoz 
fordulhat.

E46077
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OPIS DELOV DALJINSKEGA 
UPRAVLJALNIKA 1
1 Signalna lu(ka za
 elektri(no napajanje
2 Tipka VKLOP 1
3 Tipka IZKLOP 1
4 Tipka VKLOP 2
5 Tipka IZKLOP 2
6 Tipka VKLOP 3

7 Tipka IZKLOP 3
8 Tipka VKLOP 4
9 Tipka IZKLOP 4
10 Tipka MASTER VKLOP
11 Tipka MASTER IZKLOP
12 Baterijski predal(ek

1

I          1-4

3

2

4

I          
1

2

4

6

8

10 11

11

9

7

5

3

                           Sprednja stran                                    Zadnja stran
                 daljinskega upravljalnika               daljinskega upravljalnika
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 Prisr(na hvala za Va*e zaupanje!
 'estitamo Vam k Va*emu novemu setu radijskih vti(nic in prepri(ani smo, 

da boste s to moderno napravo zadovoljni.

 Da bi spoznali vse mo+nosti Va*ega seta radijskih vti(nic in zagotovili 
vedno optimalno delovanje in pripravljenost za delovanje, Vas prosimo, 
da pred prvo uporabo preberete navodilo za uporabo in upo*tevate 
napotke, ki so v njem navedeni. Tako je zagotovljeno, da boste s tem 
aparatom dolgo zadovoljni.

OZNAÿITEV DELOV
RADIJSKE VTIÿNICE

3

2
1 Kontrolna lu(ka
2 Vti(nica

UVOD 3

1

2
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VARNOSTNA OPOZORILA 4
 Da bi dosegli optimalno stanje tega proizvoda in 

zagotovili varno delovanje, je potrebno upo*tevati 
naslednje varnostne napotke:

• Ta aparat je bil razvit le za uporabo v zaprtih prostorih in le za v 
nadaljevanju navedeno uporabo.

• Tega proizvoda se ne sme nikoli uporabljati v medicinskih ali javnih 
ustanovah. Namenjen je le za uporabo v zasebnem gospodinjstvu.

• Ta proizvod ni igra(a in zato ne sodi v otro*ke roke.

• Vre(ko iz folije hranite pro( od dojen(kov in majhnih otrok, obstaja 
nevarnost zadu*itve!

• Pri vstavljanju baterije v daljinski upravljalnik pazite na pravilno polarnost, 
sicer je mo+na po*kodba. Upo*tevajte tudi sliko v baterijskem predal(ku.

• Pri dalj*i neuporabi daljinskega upravljalnika ali pred odstranjevanjem 
med odpadke je potrebno baterijo odstraniti iz daljinskega upravljalnika.

• Pazite na to, da so radijske vti(nice dobro dosegljive, da se jih po potrebi 
lahko z lahkoto izvle(e iz omre+ne vti(nice.

• Radijske vti(nice se lahko med delovanjem segrejejo. Pazite na to, 
da radijske vti(nice niso pokrite z zavesami ali drugimi predmeti, da 
zagotovite zadostno hlajenje in prepre(ite pregrevanje.

• Ne uporabljajte ve( eno v drugo vtaknjenih radijskih vti(nic (zaporedna 
vezava).

• Vedno upo*tevajte navedbe o max. mo(i radijsko upravljanih vti(nic.

• Pred (i*(enjem aparat vedno lo(ite od elektri(nega omre+ja.

• Radijske vti(nice uporabite le na v skladu s predpisi instaliranimi 
varnostnimi vti(nicami s 230 V~, 50 Hz.

• Na radijsko vti(nico priklju(ite le tak*ne aparate, ki so primerni za 
nenadzorovano delovanje, da prepre(ite nevarnosti ob napa(nem 
vklopu.
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• Ne name*(ajte dodatnih otro*kih varoval v radijsko vti(nico, ker je sicer 
lahko vti(na povezava med vti(em priklopljenega aparata in vti(nico 
ovirana in obstaja nevarnost pregrevanja.

• Radijske vti(nice ne uporabljajte ve(, (e je bilo ohi*je po*kodovano. 
Napravo naj pregleda in servisira na* servis.

• Ne poganjajte te+kih elektri(nih transformatorjev iz radijske vti(nice, ker 
se sicer lahko vti(ni kontakti stenske vti(nice mehansko preobremenijo.

• To navodilo dobro shranite in ga posredujte drugim uporabnikom.

 Obseg dobave
• 4 radijsko upravljane vti(nice GT-FSI-07
• 1 daljinski upravljalnik GT-9000
• 1 alkalna baterija A23 / 12V

 
 Funkcije
• Vse vti(nice je mogo(e z daljinskim upravljalnikom posami(no vklopiti oz. 

izklopiti
• Daljinski upravljalnik je mogo(e programirati
• Master stikalo za isto(asni vklop vseh vti(nic
• Kontrolne lu(ke
• S funkcijo spomina, t.j. kodiranje se po odstranitvi z elektri(nega toka 

ohrani
• Z integriranim otro*kim varovalom v vti(nicah
• GS testirano in skladno s CE

ZNAÿILNOSTI 5
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 Tehni(ni podatki
• Elektri(ni priklju(ek:  230 V ~, 50 Hz
• Oddajna frekvenca:  433,92 MHz
• Maksimalna obremenitev /
 maksimalni tok na sprejemnik
 vti(nice:   3680 W (16 A)
• Max. doseg:   ca. 40 m (dosegljivo le pri vidnem kontaktu  

    med oddajnikom in sprejemnikom)
 Delovna temperatura:  0° - 35° C

 Ker na*e proizvode nenehno razvijamo naprej in izbolj*ujemo, so mo+ne 
spremembe v dizajnu in tehni(ne spremembe.

 Opozorila o dosegu
 Doseg in motnje:
 Navedeni doseg max. 40 m je doseg v odprtem polju, to je doseg pri vidnem 

kontaktu med oddajnikom in sprejemnikom. Pri prakti(nem delovanju pa 
se med oddajnikom in sprejemnikom nahajajo stene, sobni stropovi, gara+e, 
pomo+ne zgradbe itd., zaradi (esar se doseg ustrezno zmanj*a.

 Drugi vzroki za zmanj&an doseg:
• visokofrekven(ne motnje vseh vrst;
• zazidave vssakr*ne vrste in vegetacija;
• prevodni kovinski deli, ki se nahajajo v bli+ini naprav oz. znotraj ali blizu 

radijske razdalje, npr. grelna telesa, metalizirana okna z izolirnim steklom, 
+elezobetonski stropovi itd., pa tudi s kovino prevle(ene stene monta+nih hi*.

• Vpliv karakteristike sevanja anten zaradi razdalje oddajnika ali sprejemnika 
do prevodnih povr*in ali predmetov (tudi do (love*kega telesa ali tal).

• ,irokopasovne motnje v mestnih podro(jih,  ki zmanj*ujejo razdaljo signala 
do *umov; signala se v tem „*umenju“ ne prepozna.

• Sevanje pomanjkljivo zavarovanih elektronskih aparatov, npr. odprto 
delujo(ih ra(unalnikov ali podobno.

• Efektivno dosegljiva razdalja med oddajnikom in sprejemnikom pri 
normalnem delovanju je zato zelo mo(no odvisna od mesta monta+e in od 
okolja. Praviloma bi moralo biti pri monta+i npr. v enodru+inski hi*i mogo(e 
brezhibno delovanje vseh komponent brez problemov pri radijskem 
sprejemu.

• Pod dolo(enimi pogoji (npr. visokofrekven(ne motnje vseh vrst) lahko pride 
do motenj v radijskem delovanju med sprejemnikom in oddajnikom, med 
katerim ni mogo( vklop ali izklop naprave.

• V tem primeru lo(ite napravo za kratek (as z omre+ja in jo nato spet vtaknite 
v omre+je.
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PRIPRAVLJALNI UKREPI 7

PRIKLJUÿITEV NAPRAV 6
 Prosimo, da obvezno natan'no preberete naslednje poglavje, 

preden za'nete uporabljati radijske vti'nice.

 Radijska vti(nica (model GT-FSI-07)
 Na radijske vti(nice je mogo(e priklopiti vse aparate in porabnike z 

napajalno napetostjo 230 V ~ 50 Hz in nominalno jakostjo toka do  
16 amperov, kar ustreza skupni mo(i max. 3680 W.

 Opozorilo:
 Radijske vti'nice so opremljene z integriranim otro&kim varovalom, 

ki v veliki meri prepre'uje ne(elen dostop do delov pod napetostjo. 
Pri priklju'evanju vti'ev pazite na isto'asno vstavljanje 'epov vti'a 
(vti'a ne vstavljajte postrani).

 Vstavljanje / Menjava baterije v daljinskem 
upravljalniku

 1 Odstranite pokrov(ek baterijskega predal(ka na zadnji strani daljinskega 
upravljalnika z enostavnim potiskom v smeri pu*(ice.

 2 Vstavite 1 baterijo tipa A23 v baterijski predal(ek. Pri tem pazite na pravilno 
polarnost (glejte sliko v baterijskem predal(ku).

 3 Zaprite pokrov(ek baterijskega predal(ka, in pritisnite poljubno tipko na 
daljinskem upravljalniku. 'e je baterija pravilno vstavljena, mora kontrolna 
lu(ka ob vsakem pritisku tipke svetiti.

 'e daljinskega upravljalnika dalj (asa ne uporabljate, prosimo odstranite baterijo, 
da prepre(ite po*kodovanje daljinskega upravljalnika zaradi morebiti iztekajo(e 
baterije.
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• Nikoli ponovno ne polnite baterij! Nevarnost eksplozije!
• Baterije hranite pro( od otrok, ne me(ite jih v ogenj, ne povzro(ajte kratkega 

stika ali jih razstavljajte.
• Kontakte baterije in aparata pred vstavljanjem po potrebi o(istite.
• Iz(rpane baterije nemudoma odstranite iz aparata! Povi*ana nevarnost iztekanja!
• Ne izpostavljajte baterij ekstremnim pogojem, npr. na grelnih telesih, direktnemu 

son(nemu sevanju! Povi*ana nevarnost iztekanja!
• Prepre(ite stik s ko+o, o(mi in sluznicami. Pri stiku z baterijsko kislino prizadeta 

mesta takoj splaknite z veliko (iste vode in nemudoma poi*(ite zdravnika.
• Takoj poi*(ite zdravnika, (e je bila baterija zau+ita.

 Daljinski upravljalnik je opremljen s *tirimi kanali. Vsaki radijski vti(nici 
lahko dodelite lasten kanal, ali pa lahko en kanal uporabite za ve( 
radijskih vti(nic, da jih isto(asno vklopite oz. izklopite. Prav tako je mo+no, 
da eni radijski vti(nici dodelite ve( kanalov.

 Vtaknite radijsko vti(nico v stensko vti(nico, za katero ste jo predvideli. 
Kontrolna lu(ka na radijski vti(nici zdaj pribli+no 30 sekund utripa, 
funkcija u(enja je aktivna.

 Za dodelitev kanala eni radijski vti(nici pritisnite med funkcijo u(enja 
tipko „I“ kanala (1-4) na daljinskem upravljalniku, ki ga +elite dodeliti tej 
radijski vti(nici.

 Ponovite postopek za vsako naslednjo radijsko vti(nico.
 'e +elite eni radijski vti(nici dodeliti ve( kanalov, jo za kratek hip izvlecite 

iz stenske vti(nice in jo nato ponovno vtaknite, da ponovno za(enete 
funkcijo u(enja.

 Opozorilo:
 "e se med funkcijo u'enja ne opravi dodelitve, je treba postopek 

ponoviti.
 Takoj ko je kanal dodeljen, kontrolna lu'ka na radijski vti'nici 

neprekinjeno sveti, radijska vti'nica je vklopljena in povezana z 
daljinskim upravljalnikom.

 "e se radijsko vti'nico (e po zelo kratkem trajanju obratovanja 
ponovno odstrani iz vti'nice, se lahko programiranje izgubi in ga je 
potrebno ponoviti. Pri normalnem obratovanju se programiranje 

INSTALIRANJE
RADIJSKIH VTIÿNIC 8
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ob lo'itvi z omre(ja trajno ohrani.

 S pritiskom tipke ( ) ustreznega kanala se radijska vti(nica izklopi.

 Vtaknite zdaj v radijsko vti(nico porabnik in ga vklopite. 
 Za preverjanje ali dodelitev deluje, pritisnite ustrezno tipko “I“ in “ “ za 

dodeljeni kanal, da vklopite in izklopite porabnik. 

 Prikaz na radijski vti(nici
• Kontrolna lu(ka sveti, (e je radijska vti(nica vklopljena.
• Kontrolna lu(ka je ugasnjena, (e je radijska vti(nica izklopljena.

 Spreminjanje / brisanje dodelitve
 V ta namen izvlecite radijsko vti(nico za kratek hip iz stenske vti(nice in jo 

nato ponovno vtaknite, kontrolna lu(ka utripa.
 Sedaj za brisanje nastavitve pritisnite tipko oz. tipke ( ) ustreznega 

kanala oz. kanalov.
 Kontrolna lu(ka zdaj nekajkrat hitro zaporedno utripa.
 Takoj ko kontrolna lu(ka spet po(asi utripa, je funkcija u(enja ponovno 

aktivna in dodelitev se lahko ponovi.
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 Preko daljinskega upravljalnika (GT 9000)
 Vklop in izklop

 Opozorilo:
 Programiranje daljinskega upravljalnika se ohrani tudi po 

odstranitvi baterije.

 Za vklop/izklop porabnika pritisnite ustrezno tipko “I“ oz. “ “ kanala (1, 2, 
3 ali 4, glede na dodelitev).

 S tipko “I 1-4“ se vsi kanali vklopijo.

 S tipko  1-4 “ se vsi kanali izklopijo.
 
 Opozorilo:
 Po izpadu elektri'nega toka lahko v redkih primerih pride do 

napa'nega delovanja pomnilnika za sistemsko kodo in kanal 
radijske vti'nice.  V tem primeru lo'ite radijsko vti'nico za najmanj 
6 ur z omre(ja, in nato ponovno izpeljite postopek dodeljevanja.

 Pod dolo'enimi pogoji (npr. visokofrekven'ne motnje vseh vrst) 
lahko pride do motenj v radijskem delovanju med sprejemnikom in 
oddajnikom, medtem katerim ni mogo' vklop ali izklop naprave. V 
tem primeru lo'ite napravo za kratek 'as z omre(ja in jo nato spet 
vtaknite v omre(je.

UPRAVLJANJE 9



40

SLO 00800 / 456 22 000 (brezpla!na "tevilka) gt-support-slo@telemarcom.dePOPRODAJNA PODPORA GT-FSI-07/GT-9000
10/2013, E46077

 Ko je aparat odslu+il, ga prosimo pravilno odstranite med odpadke.

 Ne odvrzite ga med gospodinjske odpadke, temve( ga oddajte na 
zbirno mesto za elektri(ne in elektronske aparate.

 Predhodno vzemite ven baterijo in jo oddajte na zbirno mesto za 
baterije!

 Prosimo, da v interesu za*(ite okolja poskrbite tudi za ustrezno 
recikliranje embala+nih materialov. Embala+e so surovine in jih je mogo(e 
reciklirati.

 Va*a pristojna uprava Vas bo z veseljem informirala o naslovih in  
odpiralnih (asih zbirnih mest.

• Izdelek preverjajte v rednih intervalih glede morebitnih po*kodb.
• Za (i*(enje uporabljajte le suho krpo. Ne uporabljajte topil ali sredstev za 

(i*(enje in poliranje.
• Ne potapljajte posameznih komponent seta radijskih vti(nic v vodo ali 

druge teko(ine.

 Pozor!
 Pred 'i&'enjem vti'nice je potrebno porabnika lo'iti od vti'nice in 

vti'nico od omre(ne napetosti.

NEGA IN
VZDR!EVANJE

ODSTRANJEVANJE
MED ODPADKE

10

11
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ODPRAVLJANJE NAPAK 12
Problem Re&itev
Radijske vti#nice ne 
reagirajo na daljinski 
upravljalnik.

Baterija daljinskega upravljalnika je porabljena 
in jo je potrebno zamenjati.

Porabnik se ne vklopi. a) Preverite, ali porabnik ni izklopljen preko 
svojega stikala. Vklopite porabnik.

b) Preverite, ali npr. $arnica porabnika deluje.
Druga radijska vti#nica 
ne$eleno reagira na ta 
daljinski upravljalnik.

Ponovite dodelitev.

Radijska vti#nica se 
samodejno izklopi.

Ponovite dodelitev.

CE-Izjava o skladnosti 13
 Zagotovljena je skladnost proizvoda z zakonsko predpisanimi standardi.

 Popolno Izjavo o skladnosti najdete na internetni strani www.gt-support.de.
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 Garancijski pogoji 14
 Garancijska doba traja 3 leta in za(ne te(i z dnem nakupa oziroma na dan 

predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na obmo(ju Republike 
Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predlo+iti ra(un in izpolnjen 
garancijski list. Zato vas prosimo, da ra(un in garancijski list shranite!

 Proizvajalec jam(i brezpla(no odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica 
napak materiala ali proizvodnje, s pomo(jo popravila ali menjave. V primeru, 
da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogo(a, proizvajalec kupcu vrne 
kupnino. Garancija ne velja za *kodo, nastalo zaradi nesre(, nepredvidenih 
dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali 
nepravilnega transporta, neupo*tevanja varnostnih in vzdr+evalnih 
predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

 Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet 
garancije. Garancija ne izklju(uje pravic potro*nika, ki izhajajo iz odgovornosti 
prodajalca za napake na izdelku.

 Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in 
prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. 
Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem 
obvestilu pla(ljive.

 Proizvajalec jam'i za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka 
v garancijskem roku, ki za'ne te'i z izro'itvijo blaga. "e popravila ni 
mogo'e izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan 
ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se 
podalj&a za 'as popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe 
dol(an zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta 
po preteku garancijske dobe. "e se servis za izdelek nahaja v tujini, 
se lahko kupec oglasi v najbli(ji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek 
posredovan na ustrezen servis.
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Garancijski list

Naslov(i) servisa: Globaltronics Service Center  
 c/o Teknihall GmbH

Pomoþ po telefonu: 00800 / 456 22 000 (brezplaþna številka)

Oznaka proizvajalca/uvoznika: Globaltronics GmbH & Co. KG

E-pošta: gt-support-slo@telemarcom.de

Oznaka izdelka: Set radijskih vtiþnic, 5-delni

Številka izdelka/proizvajalca: GT-FSI-07/GT-9000

Številka izdelka: 90737

Obdobje akcije: 10/2013

Podjetje in sedež prodajalca: Hofer trgovina d.o.o.    
 Kranjska cesta 1,    
 1225 Lukovica

Opis napake:

Ime kupca: 

Poštna številka in kraj:  

Ulica:  

Tel./e-pošta: 

Podpis:  

E46077   10/2013




