
                                                                                   Návod k obsluze
D317A - Stmívací vypínač osvětlení s dálkovým ovládáním, černý

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje
důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na
to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento
návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

- Dotykový panel

- Skupinová kontrolní funkce

- Prevence poškození v důsledku přepětí automatickým odpojením 
napájení

- Estetický design
- Energeticky úsporná konstrukce
- Dálkové, bezdrátové ovládání osvětlení díky dálkovým ovladačům 

Technické specifikace:
- Jmenovité provozní napětí: 90-150V / 170-250V AC
- Rozměry: 86x86x36mm
- Zatížení: 3 300W na kanál (při použití LED nebo úsporných žárovek by výkon neměl 
přesáhnout 150W na kanál)
- Provozní frekvence: 433 Hz
- Pracovní teplota: -10 °C - + 60 °C
- Provozní vlhkost: 10% - 95%
- Žárovka: pro správnou funkci stmívání je nutná žárovka s funkcí stmívání

Bezpečnost: 
- Spínač napájení instalujte pouze při vypnutém napájení
- Nepřekračujte přípustné napájení
- Používáte-li LED nebo úsporné žárovky, mělo by být napětí na jednom kanálu nižší než 150W
- Je zakázáno instalovat spínač mokrýma rukama
- Neinstalujte spínač ve vlhkých místnostech
- Zabraňte namočení spínače vodou nebo jinými tekutinami
- Při instalaci spínače nepoužívejte ostré předměty, které mohou poškodit nebo poškrábat 
skleněný panel
- Používejte produkt v souladu s jeho určeným účelem a pokyny

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 
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• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití: 
Instalace přepínače
1. Odstraňte přední panel spínače pomocí šroubováku

POZNÁMKA: Při připojování spínače vypněte z bezpečnostních 
důvodů napájení.

2. Připravte spínač pro připojení instalace
L-fázové linky
L1, L2, L3 - Vodiče fázového spínače
POZOR: Doporučujeme, aby instalaci provedl zkušený 
elektrikář.

3. Namontujte spínač na zeď
a) Umístěte spínač do plechové konstrukce.
b) Zašroubujte spínač pomocí šroubů.
c) Namontujte dříve odstraněný skleněný panel.
d) Zapněte napájení a vyčkejte asi 10 sekund, poté 
zkuste zapnout světlo pomocí spínače.
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Připojení adaptéru LED:

Pro správnou funkci přepínače je nutné připojit adaptér LED. Adaptéry eliminují diodové 
osvětlení, automatické zapnutí světla a další problémy spojené s připojením spínače.
Adaptér by měl být připojen mezi L a N vodiči, jak je znázorněno.

Konfigurace s dálkovým ovládáním:

 1. Jak naprogramujete tlačítko dálkového ovladače pro zapnutí a vypnutí světla?
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu a držte jej několik sekund, dokud se LED nerozsvítí 
(jednou). V tomto okamžiku se zapamatuje kód stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.

2. Jak naprogramujete tlačítko dálkového ovladače pro zapnutí světla?
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu a držte jej několik sekund, dokud se LED nerozsvítí 
(dvakrát). V tomto okamžiku se zapamatuje kód stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.

3. Jak naprogramujete tlačítko dálkového ovladače pro vypnutí osvětlení?
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu a držte jej několik sekund, dokud se LED nerozsvítí 
(třikrát). V tomto okamžiku se zapamatuje kód stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.

4. Jak vymazat uložené kódy?
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu a držte jej několik sekund, dokud se nerozsvítí LED 
(čtyřikrát). Kódy byly nyní odstraněny.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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