
 
Zásuvka na dálkové ovládání Jebao RC-400 

Osoby, které nejsou seznámeny s návodem k použití, nesmějí regulátor otáček používat! 

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi, nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, kromě případu, že by tyto osoby byly 

pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak přístroj používat. Je třeba 

dohlížet na děti, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají. 

Technické údaje: 

Napětí: 230 V 50 Hz 

Max.zatížení: AC 230V, 1000 W 

Frekvence: 433,92 MHz 

Krytí: IP44 

Baterie: DC12V alkalická 

 

Zásuvku lze použít pro dálkové ovládání fontán, potůčkových čerpadel, osvětlení apod. Stupeň krytí IP44 

umožňuje použití ve vlhkém prostředí. Dosah ovladače je při plně nabité baterii a na volném prostranství 50m. 

Bezpečnostní pokyny: 

Zásuvka na dálkové ovládání je vhodná pro použití v domě, ale i ve venkovním prostředí, např. na zahradě nebo 

terase. Pokud přístroj vykazuje viditelné poškození, nesmí být uveden do provozu. Pokud zásuvku na dálkové 

ovládání používáte s čerpadlem pro vodotrysk nebo pro zahradní jezírko, musí být zásuvka na dálkové ovládání 

připojena na předpisovou zásuvku s ochranným kontaktem a chráničem s detekcí chybového proudu (F1 spínač 

30mA). Přípojná zásuvka musí být umístěna v oblasti chráněné před vodou a min. 2m od okraje jezírka. 

Elektrická instalace u zahradních jezírek a vodotrysků a jejich ochranná oblast musí odpovídat platným 

předpisům. Obraťte se na odborného elektrikáře. 

Uvedení do provozu:  

Zastrčte zásuvku na dálkové ovládání do předpisové zásuvky s ochranným kontaktem. Zastrčte síťovou zástrčku 

jezírkového čerpadla nebo jiného zařízení do zahradní zásuvky. Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači 

zapínáte a vypínáte zásuvku a současně zařízení do ní zapojené. Příkon zapojených zařízení nesmí přesahovat 

1000W. 

Záruční podmínky: 

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma 

součástí s nižší dobou použitelnosti – baterie, kde se poskytuje záruka po dobu 6 měsíců. Jestliže se na výrobku 

vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou 

pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně 

vyplněného záručního listu nebo dokladu o koupi. 

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje 

a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže 

nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li 

kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré 

případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou. 

Reklamace týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně sepsán 

protokol o poškození s dopravcem.  

Zásuvka na dálkové ovládání Jebao odpovídá platným normám. 

Likvidace: 

Likvidace elektrických přístrojů uživateli v soukromých domácnostech v EU  

Produkt se nesmí odstraňovat spolu se zbytkovým odpadem, ale musí se dovést k oddělenému sběru. Vy 

zodpovídáte za odevzdání přístroje na náležitém místě k likvidaci a opakovanému zhodnocení, a tím přispíváte 

k ochraně životního prostředí. Bližší informace k Vašim příslušným komunálním sběrnám dostanete na místních 

úřadech. 
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