
Rated for 250 V~  50 Hz  16 A

INSTALLATION
1. Turn power OFF. Remove old receptacle and disconnect all wires.
2. Trim or strip backbox wires to 11 mm.
3. Unscrew and remove front plate.
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h Receptacle, Schuko 
RN-RF16

Wiring Diagram

Live (Brown)Neutral (Blue)

Lutron EA Ltd.
Lutron House 
6 Sovereign Close 
Wapping, London E1W 3JF, England

250 V~ 
50 Hz

Earth (Green/yellow or Bare)

4. Ground Wire: Connect green/yellow or bare ground wire from backbox to the center 
screw. Tighten securely.

5. Connect neutral (blue) wire(s) to the screw marked N. Tighten securely. 
Connect live (brown) wire(s) to the screw marked L. Tighten securely. 

6. Push wires into backbox. Do not pinch wires.
7. Mount receptacle to backbox.
8. Screw on front plate.
9. Restore power.

Technical Assistance
If you have questions concerning the installation or operation of this product, call 
Lutron �s Headquarters. Please provide exact model number when calling.  

Lutron EA LTD Lutron GL LTD
FREEPHONE: 900 974452 (Spain) Tel: +852-2104-7733
FREEPHONE: 0800 282107 (U.K.) Fax: +852-2104-7633 
Monday thru Friday 08:00 - 20:00 CET www.lutron.com/asia 
Saturday and Sunday 10:00 - 20:00 CET 
Tel: +44 (0) 207 702 0657 
Fax: +44 (0) 207 480 6899 
www.lutron.com/europe

Made and printed in U.S.A. 
1/06  P/N 030-887 Rev. A

Four conductor phone jack for use in 2 or 4 wire phone installations.

INSTALLATION
1. Prepare Phone Jack for installation.

Phone Jack, RJ11 
RN-PHONE

Green

Yellow

2. Wire the Phone Jack. Attach colored wire from wall to corresponding screws on back of Phone Jack. 
For 2 wire installations, some screws will not be used.

3. Mount the Phone Jack using the mounting screws or the mounting claws.
4. Snap on front plate and frame.

Black

Red

Red

Black

Yellow

Green

• Trim or strip backbox wires 
to 11 mm.

• Match colors.
• Wrap bare wire under 

screw head. 
• Tighten screws.

Limited Warranty
Lutron EA Ltd. (“Lutron EA”) warrants each unit to be free from defects in material and workmanship and to perform under normal use and service. To 
the extent permitted by law, Lutron EA and Lutron Electronics Co. Inc. (“Lutron”) make no warranties or representations as to the units except as set 
forth herein. This warranty shall run for a period of two years from the date of purchase and Lutron’s obligations under this warranty are limited to rem-
edying any defect, replacing any defective part or replacement (at Lutron EA’s sole option) and shall be effective only if the defective unit is shipped to 
Lutron EA postage prepaid within 24 months after purchase of the unit. Repair or replacement of the unit does not affect the expiry date of the warran-
ty. This warranty does not cover damage or deficiencies due to abuse, misuse, inadequate wiring or insulation or use or installation other than in 
accordance with instructions accompanying the unit.
To the extent permitted by law, neither Lutron EA nor Lutron shall be liable for any other loss or damage including consequential or special loss or 
damages, loss of profits, loss of income, or loss of contracts arising out of or relating to the supply of the unit or the use of the unit and the purchaser 
assumes and will hold harmless Lutron EA and Lutron in respect of all such loss or damage. Nothing in this warranty shall have the effect of limiting or 
excluding Lutron EA’s or Lutron’s liability for fraud or for death or personal injury resulting from its own negligence, or any other liability, if and to the 
extent that the same may not be limited or excluded as a matter of law.
This warranty does not affect the statutory rights of consumer purchasers of this product.
Although every attempt is made to ensure that catalogue information is  accurate and up-to-date, please check with Lutron EA before specifying or 
purchasing this equipment to confirm availability, exact specifications, and suitability for your application.
Lutron is a registered trademark in the United Kingdom and the Community Trademark System. 
© 2006 Lutron Electronics Co., Inc.

INSTALLATION
1. Separate Ganging Frame from Ganging Adapter.
2. Remove single frames, front plates, and adapters from products to be ganged together.
3. Install products following their installation instructions.

• Leave the front plates of the products off until Ganging Frame is mounted.
• Leave product mounting screws loose until Ganging Frame is mounted.

4. Screw on Ganging Adapter.
5. Tighten dimmer mounting screws.
6. Mount front plates to the products following the installation instructions.
7. Snap on Ganging Frame.

Multigang Frames 
RN-2GANG, RN-3GANG

Screws (8)

Ganging 
Adapter

Ganging 
Frame

RN-2GANG 
shown

Television, satellite, and FM socket.

INSTALLATION
1. Prepare Socket for installation.

TV/SAT/FM Socket 
RN-TVCA

3. Mount the Socket using the mounting screws or the mounting claws.
4. Snap on front plate and frame.

• Strip 10 mm of outer insulation. 
Strip 8 mm of inner insulation.

• Fully insert each wire into the 
terminal block. 

• Tighten terminal block screws (3).

Wiring Diagram

2. Wire the Socket.

• Remove frame.
• Remove front plate.

Lutron GL Ltd.
Room 2808, 28/F 
248 Queen's Road East 
Wanchai, Hong Kong

• Remove frame.
• Remove front plate.

Номінальна напруга 250 Вт; 50 Гц; 16 А 

Інсталяція 
1. Відключіть живлення. Видаліть попередню розетку та від'єднайте 

всі проводи.
2. Зніміть ізоляцію провода до 11 мм.
3. Отвинтить и снять переднюю панель.
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Електрична розетка двополюсна з 
заземлюючим контактом
RN-RF16

Схема підключення

Перемінний (Коричневий) Нейтрал (Синій)

250 В~ 
50 Гц

Земля (зелений/жовтий або без ізоляції)

4. Провід заземлення: під'єднайте зелений/жовтий або без ізоляції кабель 
задньої панелі вимикача й надійно затягніть гвинтом в центрі.

5.З'єднайте й надійно затягніть гвинтом нейтральний (синій) провід з контактом N. 
   З'єднайте й надійно затягніть гвинтом перемінний (коричневий) провід з контактом L. 
9.Сховайте проводи в посадочній коробці. Не торкайтесь проводів. 
7. Прикріпіть лицьову панель.
8. Затягніть гвинти кріплення.
9. Увімкніть напругу.

Технічна підтримка.
З питань правильного вибору та інсталяції можна звернутися до служби 
технічної підтримки Вашого регіону.

Lutron EA Ltd. 
Lutron House 
6 Sovereign Close Wapping, London 
E1W 3JF, England. 
www.lutron.com/europe

Чотири контакти для підключення 2- або 4- провідних пристроїв.

 ІНСТАЛЯЦІЯ

1. Подготовка розетки к инталляции.

Телефонна розетка, RJ11 
RN-PHONE

Зелений

Жовтий

2. Підключення телефонної розетки. 
    З'єднайте кольоровий провід від стіни з відповідними гвинтами на задній стінці телефонної розетки. 

При з'єднанні 2-провідного пристрою кілька гвинтів не буде використовуватись.

3. З'єднайте лицьову панель за допомогою гвинтів кріплення або рапорних лапок
4. Сумістіть лицьову панель з рамкою

Чорний

Червоний

Червоний 

Чорний

Жовтий

Зелений

• Зніміть ізоляцію проводу до 11 мм.
• Індентифікуйте кабель за кольором.
• Зачищена частина проводу 

затискається гвинтами в 
місцях з'єднання

• Затягніть гвинти кріплення

Інсталяція:
1.  Від'єднайте каркас кріплення від лицьової рамки.
2.  Зніміть індивідуальні рамки, лицьові панелі й каркас з пристроїв, які 

збираєтесь встановити поруч.
3. Встановіть пристрій, дотримуючись інструкції з інсталяції :

• Не встановлюйте лицьову панель, поки пристрої встановлюються в рамку
• Не затискайте гвинтами кріплення, поки пристрої встановлюються 

в рамку
4. Затягніть гвинтами кріплення каркас кріплення загальної рамки.
6. З'єднайте лицьові панелі всіх пристроїв.
7.Закріпіть лицьову рамку.

Інсталяційні рамки 
RN-2GANG, RN-3GANG

Гвинти кріплення 
(8)

Каркас кріплення Лицьова рамка

Рамка на 2 пости 
RN-2GANG

ТВ, SAT та FM роз'єми. 

Інсталяція:
1. Підготовка розетки до інсталяції.

Розетка TV/SAT/FM 
RN-TVCA

3. З'єднайте лицьову панель за допомогою гвинтів кріплення або рапорних лапок
4. Сумістіть лицьову панель з рамкою

Karma Digital
вул. Бориславська, 51 
м. Київ, 03061 Україна. 
телефон/факс: (044) 4089441 
www.karma.kiev.ua

• Зніміть зовнішню ізоляцію провода до 10 мм 
та внутрішню до 8 мм.

• Зачищена частина провода 
затискається гвинтами в місцях 
з'єднання

Схема підключення

2. Під'єнання проводів:

• Зняти рамку
• Зняти лицьову панель

• Зняти рамку
• Зняти лицьову панель
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