
Párování dálkové ovladače Remote s Extended Remote 

 

 1. Stiskněte a podržte tlačítko na |PowerCube Extended Remote| po dobu 5 vteřin, než začne blikat 

kontrolka. 

 2. Poté tlačítko uvolněte a stiskněte jednou tlačítko na dálkovém ovladači |Remote|. 

 3. Pokud po stisknutí tlačítka přestala kontrolka blikat je ovladač úspěšně spárován a můžete jen používat pro 

funkci ON/OFF. 

 

Párování dálkové ovladače Remote s více Extended Remote 

 

 1. Stiskněte a podržte tlačítko na |Extended Remote| po dobu 5 vteřin, než začne blikat kontrolka. 

 2. Poté tlačítko uvolněte a stiskněte jednou tlačítko na dálkovém ovladači |Remote|. 

 3. Pokud po stisknutí tlačítka přestala kontrolka blikat, je ovladač úspěšně spárován a můžete jen používat 

pro funkci ON/OFF. Tyto kroky udělejte postupně u všech |Extended Remote|, které chcete spárovat s 

jedním dálkovým ovladačem |Remote|. Jedním ovladačem |Remote|, lze ovládat více |Extended 

Remote| najednou. 

Příklad použití: 1 dálkový ovladač |Remote| spárovaný s pěti |Extended Remote| 

Pokud jsou všechny |Extended Remote| vypnuty, stisknutím 1x tlačítka na dálkovém ovladači, zapnete všechny 

|Extended Remote|. Pokud jsou všechny |Extended Remote| zapnuty, stisknutím 1x tlačítka na dálkovém 

ovladači, vypnete všechny |Extended Remote|. Pokud jsou manuálně (tlačítkem na |Extended Remote|) zapnuty 

jen některé: Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači: 1x-vypnou se doposud zapnuté a zapnou se doposud vypnuté 

2x - vypnou se všechny zapnuté. 

Párování více dálkových ovladačů Remote s jedním nebo více Extended Remote 

 

 1. Stiskněte a podržte tlačítko na |Extended Remote| po dobu 5 vteřin, než začne blikat kontrolka. 

 2. Poté tlačítko uvolněte a stiskněte jednou tlačítko na dálkovém ovladači |Remote|. 

 3. Pokud po stisknutí tlačítka přestala kontrolka blikat, je ovladač úspěšně spárován a můžete jen používat 

pro funkci ON/OFF. Tyto kroky udělejte postupně u všech |Extended Remote|, které chcete spárovat s 

jedním dálkovým ovladačem |Remote|. Jedním ovladačem |Remote|, lze ovládat více |Extended 

Remote| najednou. 

 
Příklad použití: 1 dálkový ovladač |Remote| spárovaný s pěti |Extended Remote| 
 
Pokud jsou všechny |Extended Remote| vypnuty, stisknutím 1x tlačítka na dálkovém ovladači, zapnete všechny 
|Extended Remote|. Pokud jsou všechny |Extended Remote| zapnuty, stisknutím 1x tlačítka na dálkovém 
ovladači, vypnete všechny |Extended Remote|. Pokud jsou manuálně (tlačítkem na |Extended Remote|) zapnuty 
jen některé: Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači: 1x-vypnou se doposud zapnuté a zapnou se doposud vypnuté 
2x - vypnou se všechny zapnuté. 

 

Zrušení párování 

 

 1. Stiskněte a podržte tlačítko na |PowerCube Extended Remote| po dobu 10 vteřin, dokud kontrolka 

nepřestane blikat. 

 2. Nyní |Extended Remote| nebude reagovat na žádný ovladač. 
 


