
OMGIVNINGSKONTROLL

Reläbox och Kari Styrbox
styr trådlöst

Reläbox och Kari Styrbox gör det enkelt att styra många 
produkters på/av-funktion.
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Jag kan styra både lampor och 
leksaker trådlöst. 

Batterileksak
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Reläbox 

Med en reläbox är det enkelt att trådlöst 

tända och släcka lampor, stänga av och sätta 

på musik med mera. Reläboxen är som ett 

vanligt grenuttag med den extra möjligheten 

att den går att styra med en sändare. Den är 

lätt att koppla in, flytta och anpassa för nya 

funktioner.

Vi har många olika sändare som kan användas 

för att styra reläboxen.

Reläboxen kan fungera på fyra olika sätt. 

Vanligast är att man använder samma knapp 

på sändaren för att sätta på och stänga av det 

man vill styra. Det går också att använda en 

knapp för på och en annan för av. Eller ställa 

in reläboxen så att en knapp på sändaren 

stänger av flera apparater i ett rum.

Den går även att ställa in så att när knappen 

på sändaren hålls intryckt finns det ström i 

reläboxen. Det gör det möjligt att exempelvis 

styra en elvisp, så länge knappen på sändaren 

är intryckt är elvispen igång.

Reläboxen är lätt att koppla till en sändare, 

tryck på sändaren samtidigt som du hål-

ler programmeringsknappen på reläboxen 

intryckt.

Levereras med 2 meter jordad sladd.

KaRi StyRbox

Kari Styrbox och en valfri manöverkontakt ger 

dig möjlighet att sätta på/av

exempelvis en lampa, en köksmaskin eller en 

batteridriven leksak.

Med Kari Styrbox blir det enkelt att sätta på/

av din TV eller CD-spelare.

Det är lätt att använda Kari Styrbox.

Kari Styrbox har flera möjligheter. Exempel på 

vad du kan göra med Kari

Styrbox och en manöverkontakt:

• Slå på din TV, CD, DVD-spelare eller tex. en 

lampa (På/Av)

• Så länge kontakten hålls nedtryckt är CD-

spelaren i gång eller lampan

tänd (HÅLL)

• Låt matberedaren vara påslagen en be-

stämd tid (TID)

• Slå på lyset själv även om du skakar med 

handen (På/Av + Tid)

• Använda IR-styrning med två funktioner. IR-

funktion är lärbar från

andra fjärrkontroller och enkel att program-

mera

RELÄBOX OCH KARI STYRBOX

> aRtiKelnummeR: 433001 GL-RJ Reläbox, 538 002 Kari Styrbox

> meR infoRmation: besök vår hemsida för fler bilder, filmer och mer information.

> tillbehöR:

538 013  Falck Leksakskabel

508 299Batterileksak

Manöverkontakter


