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433 MHz belaidis priklijuojamas išmanusis sienos jungiklis /
433 MHz bezvadu uzlīmējams viedais sienas slēdzis / 

433 MHz Juhtmevaba liimitav nutikas seinalüliti

Galimas prietaiso modelis su baterija ir be baterijos (baterijos modelis: 
CR2032).

Pieejams ierīces modelis ar bateriju un bez baterijas (baterijas modelis: 
CR2032).

Võimalik seadme mudel koos patareiga ja ilma patareita (patareiga mudel: 
CR2032).

Šis prietaisas naudojamas kartu su „SONOFF“ TX Wi-Fi sienos jungikliais (433 
MHz dažnio), o taip pat veikia su kitais 433 MHz išmaniaisiais prietaisais.

Šo ierīci izmanto kopā ar "SONOFF" TX Wi-Fi sienas slēdžiem (433 MHz 
frekvence) un tā darbojas arī ar citām 433 MHz viedierīcēm.

Seda seadet kasutatakse koos SONOFF TX Wi-Fi seinalülititega (433 MHz 
sagedus), samuti töötab ka koos teiste 433 MHz nutiseadmetega.

Prietaisas vienu metu palaiko susiejimą tik vienu mygtuku. Informacijos apie 
radijo dažnių susiejimo ir išvalymo būdus ieškokite jungiklio naudotojo 
vadove.

Ierīce vienlaikus atbalsta savienošanu pārī tikai ar vienu pogu. Informāciju par 
to, kā sapārot un dzēst radio frekvences, skatiet slēdža lietotāja rokasgrāmatā.

Seade toetab samal ajal ühendamist ühe nupuga. Teavet raadiosageduste 
ühendamise ja puhastamise viiside kohta otsige lüliti kasutusjuhendis.

Juodos spalvos prietaisai T3EU1C-RF / T3EU2C-RF / T3EU3C-RF dar 
neišleisti.

Melnās ierīces T3EU1C-RF / T3EU2C-RF / T3EU3C-RF vēl nav izlaistas.

Musta värvi seadmeid T3EU1C-RF / T3EU2C-RF / T3EU3C-RF veel pole.

Gaukite naujausią informaciją 
sekdami mus:

Saņemiet jaunāko informāciju, 
sekojot mums:

Saage uusimat teavet võttes 
meiega ühendust:

LT
LV
EE

Naudotojo vadovas V 1.0
Lietotāja rokasgrāmata V 1.0
Kasutusjuhend V 1.0

Liečiamasis jungiklis / radijo dažnių susiejimo mygtukas

Skārienslēdzis / radiofrekvences sapārošanas poga

Puutetundlik lüliti / raadiosageduste ühendamise nupp

Nauji prietaisai
Reklama
Vaizdo siužetai, kaip naudotis prietaisais

Jaunas ierīces
Reklāma
Videoklipi par ierīču lietošanu

Uued seadmed
Reklaam
Videosüžeed, kuidas kasutada seadet

Ištraukite baterijų izoliavimo lapelį

Izvelciet akumulatora izolācijas lapiņu

Tõmmake välja patareide isoleerimisriba

Susipažinimas su prietaisu

Iepazīšanās ar ierīci

Seadmega tutvumine



Viena lemputė valdoma
 keliais jungikliais.

Viens gaismeklis tiek kontrolēts 
ar vairākiem slēdžiem.

Ühte lampi juhitakse 
mitme lülitiga.

Vienas jungiklis valdo 
keletą lempučių.

Ar vienu slēdzi var kontrolēt 
vairākus gaismekļus.

Üks lüliti juhib mitut lampi.

Naudotojo vadovas / Lietotāja rokasgrāmata / Kasutusjuhend

https://sonoff.tech/usermanuals

Nuskaitykite QR kodą arba apsilankykite tinklapyje, kad sužinotumėte apie 
išsamias naudotojo instrukcijas ir pagalbą.

Noskenējiet QR kodu vai apmeklējiet vietni, lai iepazītos ar detalizētām 
lietotāja instrukcijām un palīdzību.

Skannige QR-kood või külastage veebisaiti üksikasjalike kasutusjuhiste ja 
abi saamiseks. 

Valdymo būdai

Vadības veidi

Juhtimisviisid

Palaikomi „SONOFF“ prietaisai

Atbalstītas SONOFF ierīces

Toetab SONOFF seadmeid

Montavimo būdai

Montāža

Paigaldusviisid

Prietaisas sveria mažiau kaip 1 kg. Rekomenduojamas montavimo aukštis – 
iki 2 m.

Ierīce sver mazāk nekā 1 kg. Ieteicamais uzstādīšanas augstums – līdz 2 m.

Seade kaalub alla 1 kg. Soovitatav paigalduskõrgus - kuni 2 m.

FCC įspėjimas
Už atitiktį atsakinga šalis neprisiima atsakomybės dėl vartotojo įrangos valdymo 
modifikavimo gamintojo nepatvirtintais būdais. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. 
Prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, 
įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą. 
FCC pranešimas apie radiacijos poveikį: Ši įranga atitinka FCC radiacijos poveikio ribas, 
nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Ši įranga turi būti sumontuota ir valdoma mažiausiai 
20 cm atstumu nuo radiatoriaus ir jūsų kūno. Šis siųstuvas neturi būti vietoje arba veikti 
kartu su jokia kita antena ar siųstuvu. 
Pastaba: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio 
apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos yra sukurtos tam, kad būtų užtikrinta 
tinkama apsauga nuo žalingų trukdžių gyvenamųjų būstų įrenginiuose. Ši įranga generuoja, 
naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją ir jei ji bus sumontuota ir naudojama ne 
pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus radijo ryšio trikdžius. Tačiau nėra garantijos, kad tam 
tikrame įrenginyje nebus trikdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalų 
priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojas 
raginamas pabandyti ištaisyti trikdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:
- Perorientuokite arba perkelkite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės, prie kurios prijungtas imtuvas, lizdo.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / TV techniką.  

FCC brīdinājums  
Par atbilstību atbildīgā puse neuzņemas atbildību par lietotāja iekārtas vadības 
modificēšanu tādā veidā, ko nav apstiprinājis ražotājs.
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15.  daļai. Ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, 
un šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var 
izraisīt nevēlamu darbību.
FCC paziņojums par radiācijas iedarbību: Šī iekārta atbilst FCC radiācijas iedarbības 
ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Šis iekārta jāuzstāda un jādarbina 
vismaz 20 cm attālumā no radiatora un no jūsu ķermeņa. Šo iekārtu nedrīkst uzstādīt 
tajā pašā vietā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju. 
Piezīme: Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem 
saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu 
pienācīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem iekārtām dzīvojamās telpās. Šī 
iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta 
un netiek izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus radiosakaru 
traucējumus. 
Tomēr nav garantijas, ka konkrētajai iekārtai neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada 
kaitīgus radio vai televīzijas signālu uztveršanas traucējumus, kurus var konstatēt, 
izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek lūgts mēģināt labot traucējumus ar vienu 
vai vairākām no šīm darbībām: 
- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztveršanas antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai citā ķēdē nekā tā, kurai pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

FCC ühilduvuse teatis
Vastavuse eest vastutav pool ei kanna vastutust, kui kasutaja modifitseeris seadet 
tootja poolt mittekinnitatud viisil. See seade vastab FCC eeskirjade 15. lõigule. Seadme 
toimimine peab vastama kahele järgmisele tingimusele: (1)  Seade ei tohi põhjustada 
kahjulikke häireid. (2) Seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis 
võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.FCC teave kokkupuute kohta 
raadiosageduskiirgusega: See seade vastab kontrollimatu keskkonna jaoks kehtestatud 
FCC kiirguskontrolli piirnormidele. See seade peab paiknema ja seda juhtima vähemalt 
20 cm kaugusel radiaatoritest ja teie kehast. See seade ei või paikneda kohal või 
toimida koos teise antenni või saatjaga.
Märkus: Seadet on katsetatud ja leitud, et see vastab FCC eeskirjade 15. osas B klassi 
digitaalsetele seadmetele kehtestatud nõuetele. Need piirmäärad on kehtestatud 
selleks, et tagada kodukeskkonna seadmete vajalik kaitse kahjulike häirite eest. 
Käesolev seade genereerib, kasutab ning võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning 
kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt juhistele, võib põhjustada raadioside 
häireid. Kuid siiski ei saa me garanteerida, et häireid ei teki.  Kui käesolev seade 
põhjustab segavaid häireid raadio- või televisioonisignaali vastuvõtul, mida saab teha 
kindlaks seadme välja- ja sisselülitamise teel, siis soovitame kasutajal häirete 
likvideerimiseks järgida alltoodud juhiseid 
- Suunata vastuvõtuantenn ümber või viia teise asukohta.
- Suurendada kaugust seadme ja vastuvõtja vahel.
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