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M371C – Dotykový kapacitní spínač se stmívačem 
 
Návod k použití 
 
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 kapacitní spínač se stmívačem pro proud do 500mA 
 
Jednoduše nastavíte jas osvětlení. 
Jednoduché zapojení. 
 

Specifikace: 
Velikost DPS: 33×20mm 
Vzdálenost montážních otvorů: 16mm 
Velikost montážních otvorů: 2,5m 
Rozsah napětí: 2,4–5V 
Maximální výstupní proud: 500mA 
 

Použití: 
Kliknutím můžete ovládat lampu (doba trvání dotyku je kratší než 550 ms) .Klikněte jednou, lampa se rozsvítí; znovu 
klikněte, lampa je vypnutá. 
 
Dlouhým stisknutím spínače (doba trvání doteku je více než 550 ms) můžete dosáhnout plynulého stmívání světel. 
Dlouhé stisknutí jednou, úroveň osvětlení se postupně zvyšuje. 
 
Po uvolnění na více než 3s zůstane osvětlení svítit v tomto nastavení. 
 
Opět dlouhým stisknutím spínače se úroveň světla postupně snižuje. 
 
Po dosažení max nebominimální úrovně jasu se do puštění spínače intenzita nebude měnit. 

 
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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