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Za pomocą bezprzewodowego, radiowego systemu sterowania „AB440 Home Control”, można 
zdalnie włączać, wyłączać, lub przyciemnić lampy. Można też sterować innymi urządzeniami 
elektrycznymi.  

Sterowanie odbywa się przy użyciu cztero kanałowego pilota. Dzięki zastosowaniu technologii 
radiowej sygnał sterujący może przenikać przez ściany i stropy, co oznacza, że możliwe jest 
zarządzanie urządzeniami elektrycznymi również w sąsiednich pomieszczeniach. Komunikacja 
pomiędzy poszczególnymi elementami odbywa się poprzez zakodowany sygnał radiowy o 
częstotliwości 433,92 MHz. Użytkownik ma możliwość samodzielnego definiowania, które 
urządzenia przyporządkować do poszczególnego kanału. W każdym kanale może być 
sterowana dowolna ilość urządzeń. 

Maksymalny zasięg sterowania to około 50 metrów.  

Poszczególne elementy systemu sprzedawane są osobno lub jako gotowe zestawy. 

Poniżej opisane są wszystkie elementy.  

 

CZĘŚCI SYSTEMU AB440: 

 

a. AB440S, przełącznik wtykowy/odbiornik    

b.  AB440WD, zewnętrzny przełącznik wtykowy/odbiornik 

c. AB440IS,  przełącznik podtynkowy/odbiornik 

d. AB440ID, ściemniacz podtynkowy/odbiornik 

e. AB440M, pilot zdalnego sterowania do montażu na ścianie 

f. AB440R, pilot/nadajnik 4-ro kanałowy  

g. AB440K, pilot/nadajnik zdalnego sterowania – brelok 

h. AB440L, ściemniacz/odbiornik – łącznik lampy E27 
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USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKÓW WTYKOWYCH (a i b)  

Zdejmij pokrywę, w tylnej części urządzenia, (a, lub b). 

 

 

 

 

 

 

Aby uzyskać pożądany kod, ustaw jeden lub więcej 
przełączników typu dip od 1 do 5 w pozycji „ZAŁĄCZONE" 
(„ON"). 

 

 

 

Kod urządzenia ustawiany jest poprzez przełączniki typu dip 
od 6 do 9, które odpowiadają pozycjom od A do D na pilocie 
(f). Ustaw jeden z tych 4 przełączników w pozycji 
„WŁĄCZONE" („ON"). UWAGA: przełącznik 10 NIE jest 
używany i należy go ustawić w pozycji "WYŁĄCZONE" 
(„OFF").  

 

 

Zamknij pokrywę, w tylnej części urządzenia (a, lub b) 
Podłącz urządzenie do sieci zasilania.  

 

 

 

 

Do zastosowania na zewnątrz, urządzenie należy 
zamontować w taki sposób, aby pokrywę otwierać w górę. 
Podłącz do urządzenia wtyczkę lampy lub innego urządzenia 
elektrycznego. 
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USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKA PODTYNKOWEGO (c) ORAZ ŚCIEMNACZA (d) 

Aby uzyskać pożądany kod ustaw jeden lub więcej 
przełączników typu dip od 1 do 5 w pozycji „ZAŁĄCZONE" 
(„ON"). 

 

 

 

 

 

Kod urządzenia ustawiany jest poprzez przełączniki od 6 
do 8, które odpowiadają pozycjom od A do C na pilocie (f). 
Ustaw jeden z tych 3 przełączników w pozycji 
„ZAŁĄCZONE" („ON") (8). 

UWAGA – urządzenie nie jest obsługiwane przez przycisk  
D pilota. Dlatego pozycja D nie może być używana.  

 

 

Urządzenia podtynkowe można montować na instalacjach 
świetlnych,  

 

 

 

 

skrzynce elektrycznej   

 

 

 

 

 

lub skrzynce kablowej.  
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Wyłącz zasilanie, używając przełącznika grupowego. 
Podłącz zasilanie oraz oświetlenie do urządzenia, jak 
pokazano na rysunku (12). Włącz z powrotem zasilanie. 

Podłącz tylko światła ściemniane bez transformatora do 
ściemniacza. Proszę sprawdzić, aby uniknąć uszkodzeń. 

 

 

 

UWAGA - ściemniacz może być używany tylko z oświetleniem żarowym zasilanym napięciem 230V.  

Nie wolno do niego podłączać oświetlenia energooszczędnego ( w tym LED ). 

 

USTAWIENIA OBUDOWY ŚCIEMNIACZA  

Zdejmij pokrywę, znajdującą się z boku urządzenia (h). 

 

 

 

 

 

Aby uzyskać pożądany kod, ustaw jeden lub więcej 
przełączników typu dip od 1 do 5 w pozycji 
„ZAŁĄCZONE" („ON"). 

Kod urządzenia ustawiany jest poprzez przełączniki 
typu dip od 6 do 9, które odpowiadają pozycjom A do 
D na pilocie (f).  

 

 

Ustaw jeden z tych 4 przełączników w pozycji 
„ZAŁĄCZONE" („ON").  

UWAGA - przełącznik 10 NIE jest używany I należy go 
ustawić w pozycji "WYŁĄCZONE" („OFF"). 

Obudowę można montować w obudowie E27, 
bezpośrednio na instalacji świetlnej. 
Następnie przykręcić lampę do obudowy. Podłącz tylko 
światła ściemniane (żarówki).  
Proszę sprawdzić, aby uniknąć uszkodzeń. 

 
UWAGA - ściemniacz może być używany tylko z oświetleniem żarowym zasilanym napięciem 230V.  
Nie wolno do niego podłączać oświetlenia energooszczędnego ( w tym LED ). 
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USTAWIENIA PILOTA 

Zdejmij pokrywę, zsuwając ją w dół. 

 

 

 

 

 

 

 

Włóż baterię A23 12V, uwzględniając + i -  

 

 

 

 

 

 

Aby uzyskać pożądany kod, ustaw jeden lub więcej 
przełączników typu dip od 1 do 5 w pozycji 
„WŁĄCZONE" („ON"), jednakowo z przełącznikami 
i/lub ściemniaczami w Twoim systemie. 

Nałóż pokrywę, wsuwając ją ponownie. 

 

 

 

ZASTOSOWANIE PRZEŁĄCZNIKÓW 

Przełączniki są załączane za pomocą przycisków "ZAŁĄCZONE" ("ON") Przełączniki są 
wyłączane za pomocą przycisków "WYŁĄCZONE" („OFF") Przyciskanie guzików powoduje, że 
dioda LED włącza się na krótko. 

 

ZASTOSOWANIE ŚCIEMNIACZY 

Ściemnianie odbywa się za pomocą przycisków "WŁĄCZONE" ("ON"). Naciśnij I przytrzymaj 
przycisk tak długo, aż osiągnięta zostanie pożądana pozycja. 
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   Krótkie przyciskanie guzików "WŁĄCZONE" ("ON") i "WYŁĄCZONE" („OFF"), załącza i wyłącza 
przełączniki (do ostatniej pozycji przyciemnienia). Przyciskanie guzików powoduje, że dioda 
LED włącza się na krótko 

 

WSKAZÓWKI 

 
Odległość transmisji zmniejsza się, gdy sygnał musi przedostać się przez podłogi lub ściany. 
Nie instaluj przełączników lub ściemniaczy w zasięgu transformatorów itp., gdyż może to 
spowodować zakłócenia. 
Gdy w użyciu są2 zestawy, wybierz inny kod dla każdego zestawu. 

   Ten sam kod urządzenia można zastosować dla 2 urządzeń. Będą one reagować na te same 
przyciski. 
Nie przekraczać maksymalnej mocy znamionowej (patrz poszczególne oznaczenia). 
Nie zaleca się podłączania urządzeń o wysokim poziomie prądu potrzebnym przy załączaniu 
(świetlówki, silniki). 


