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Úvod 

Děkujeme za vybrání našeho produktu Dotykového stmívače (CON-DIM). Kompletní 

balení obsahuje dálkový ovladač a kontroler.  

Technická specifikace 

Vstupní napětí: DC12~DC24V 

Max. proud: 6Ax3kanály 

Počet kanálů: 3kanály 

Příkon: 216W/432W (DC12V/DC24V) 

Stmívání: 12 kroků 

Metoda stmívání: PWM 

Počet odstínů bílé 256 

Režim řízení: RF dálkové ovládání 

Rádiová frekvence: 433MHz 

Kontrolovatelná vzdálenost: ≥20m 

Pracovní teplota: -10°C~40°C 

Typ baterií pro ovladač: 3 ks AAA 
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Popis kontroleru a ovladače 

 

Symbol Funkce 

 
Zapnutí/vypnutí v jakémkoli stavu 

 
Tlačítko jasu: max. jas a min. jas 

 

Ruční nastavení jasu mezi max. a min. 

 

Zvýšení nebo snížení jasu po krocích – 
10% 

 

Napětí na vstupu: 12/24VDC 

 

Výstup pro připojení LED pásku 

 
Indikátor napájení a přijímání signálu 

 

Instalace baterií do ovladače 

Ovladač vyžaduje užití 3ks AAA baterií, každá s napětím 1,5V. Otevřete kryt na zadní 

straně ovladače, vložte 3ks AAA baterií správným způsobem – tedy jednotlivými póly 

na správné místo dle instrukcí na bateriích.  

Poznámka: 

V případě, že indikátor na dálkovém ovladači pravidelně svítí bez doteku, vyměňte 

prosím baterie.  
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Zapojení zesilovače napájení 

V případě, že výkon stmívače není dostačující, použijte prosím zesilovač napájení 

konstantního napětí. Specifikace výrobku lze získat od našeho prodejního týmu. 

Zesilovače jsou zapojeny paralelně se stmívačem (níže uveden příklad zapojení s LED 

páskem) 
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Propojení nebo odpojení kontroleru a dálkového ovladače  

Propojení: 

Když je kontroler zapnutý, dlouhým stiskem klávesy „I“ na dálkovém ovladači, dokud 

LED světla dvakrát nezablikají - to znamená, že propojení proběhlo úspěšně. 

Odpojení: 

Když je kontroler zapnutý, dlouhým stiskem klávesy „I“ na dálkovém ovladači, dokud 

LED světla čtyřikrát nezablikají - to znamená, že odpojení proběhlo úspěšně. 

 

Bezpečnostní upozornění 

1. Tento výrobek není určený pro umístění do exteriérů. Umístěte jej prosím do 

vodotěsného obalu v případě, že jej klienti chtějí využít ve venkovním prostředí. 

2. Vždy se ujistěte, že je jednotka nainstalována v místě, které umožňuje řádné 

větrání s cílem zajistit odpovídající teplotu. 

3. Neinstalujte tento kontroler do svítidla, intenzivního magnetického a 

vysokonapěťového pole. 

4. Zkontrolujte, zda vstupní napětí odpovídá kontroleru a LED svítidlům. 

5. Zkontrolujte, zda jsou vodiče dostatečně připevněny ke svítidlům či LED páskům. 

6. Před zapnutím napájení se ujistěte, že všechny vodiče jsou správně zapojeny. 

7. Neprovádějte sami údržbu či opravu zařízení. V případě jakéhokoli dotazu nás 

neváhejte kontaktovat 

Upozornění:  

Kontroler nemá být přetížen. Vždy mějte alespoň 20% rezervu příkonu. 
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Poprodejní servis 

1. Zákazníci mají možnost reklamovat výrobek do dvou let od data nákupu. 

2. Záruční podmínky se nevztahují na následující případy: 

 vady způsobené nesprávným zacházením. 

 škody způsobené mechanickým poškozením, nesprávnou údržbou, modifikací 

okruhů, nesprávným zapojením napájení nebo LED pásků. 

 případné škody způsobené požárem, povodní, vyšší mocí, živelnými 

pohromami. 

 škody způsobené nedbalostí, nevhodným skladováním při vysoké teplotě a 

vlhkosti, nebo v blízkosti škodlivých chemikálií 

 

3. Příručka je vhodná pouze pro tento model. Jiné modely mohou být aktualizovány 

bez předchozího upozornění. 

 

 


