
Stmívač pro LED
0-10 V, PWM, TRIAK + RF DO

Návod k použití

Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky 
FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho 
funkcemi a správnou obsluhou.
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NEPŘEHLÉDNĚTE
�Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní 

upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
�Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
�Tento návod k obsluze je součástí výrobku a 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 k obsluze.
�Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu 

firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ
�Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho  

technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
�Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
�Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody 

vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

ZAPOJENÍ:

L - fáze (vstup AC 230 V)
N - nula
O - výstup (stmívaná / spínaná fáze)
PWM - výstup +
GND - zem -

0-10 V (pouze pro svítidla kompatibilní se stmíváním 0-10V):
Podle druhu stmívaného svítidla připojte vstupní napětí na svorky L a N. 
Signál 0 - 10 V připojte na PWM (+) a GND (-).

Triak (pouze pro svítidla kompatibilní s triakovým stmíváním)
Podle druhu stmívaného svítidla připojte vstupní napětí na svorky L a N. 
Napájení svítidla zapojte na svorky O (fáze) a N (nula).
Svítidlo se tak po vypnutí stmívače vypne a odpojí od síťového napětí (max 200W).

PWM (pouze pro svítidla kompatibilní s PWM stmíváním)
Nejprve přepínačem  zvolte napětí PWM 5 V nebo 10 V. Levá poloha 10 V, poloha 
vpravo 5 V. 
Podle druhu stmívaného svítidla připojte vstupní napětí na svorky L a N. Signál 
PWM připojte na PWM (+) a GND (-).

Dálkový ovladač
Dálkový ovladač můžete používat samostatně jako přenosný, nebo jej můžete 
zasunout do rámečku upevněného např. na zdi. 
Pomocí rádiového bezdrátového přenosu tak můžete ovládat vaše svítidlo rychle a 
pohodlně z různých míst a nebo
z konkrétního na zdi.
Dálkový ovladač je napájený baterií 27A 
s dlouhou životností. Při 
dlouhodobém nepoužívání 
se doporučuje "odpojit" 
baterii pomocí posuvného 
spínače na ovladači.
Dálkový ovladač je z 
výroby spárovaný s 
přijímačem, může se však 
stát, že dojde 
k rozpárování (např. 
nevhodnou manipulací, či 
při výměně baterie), proto 
je nutné jej znovu 
napárovat.
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Prohlášení o shodě
Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které 
je možno na vyžádání předložit.

Likvidace
Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu 
životního prostředí!

Distributor:
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

verze: 09/16_02

Technické parametry:
�Napájecí napětí: 90 - 240 V AC
�Princip stmívání: PWM, TRIAK, 0-10V
�Max. stmívaný výkon: 200 W
�Max. proud PWM, 0 - 10 V: 200 mA
�RF frekvence: 433 MHz
�Dosah DO: 30 m bez překážek
�Napájení DO: 27A baterie (součást balení)

Postup párování
krátce stiskněte "Study" tlačítko, LED začne pomalu blikat. Následně stiskněte 
libovolné tlačítko na dálkovém ovladači. Jakmile dojde k napárovaní, LED přestane 
blikat.

Postup rozpárování:
Dlouze stiskněte tlačítko "Study" pro minimálně 5 vteřin. LED rychle 8x blikne 
a ovladač se stmívačem jsou rozpárovány.
Poznámka: pro jeden stmívač lze napárovat až 8 dálkových ovládání.
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