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OSTRZEŻENIE: Po zakończeniu eksploatacji tego 
produktu nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpad-
kami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowią-
zującej w Unii Europejskiej dla zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego należy stosować osobne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest 
umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu ozna-
kowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, obowiąza-
ny jest do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbie-
rania zużytego sprzętu. Punkty zbierania są prowadzone m.in. przez sprzedawców 
hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne, 
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości 
odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz za-
pewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. 
Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w 
zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie nega-
tywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
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IMPORTER:

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane informacje  w 
poniższej instrukcji nie są wolne od błędów. Wyprodukowano w ChRL

Ściemniacz do taśm LED  
z pilotem RF

WYMIARY:

PODŁĄCZENIE



OPIS
Radiowy ściemniacz do taśm LED i listew LED 12V Pozwala na 
stworzenia odpowiedniego do nastroju klimatu poprzez płynne 
dozowanie ilości światła. W odróżnieniu od sterownika na fale 
podczerwnieni sterownik radiowy nie musi być nakierowywany 
na odbiornik sygnału.

Sterowanie oparte o transmisję radiową pozwala na zabudowa-
nie sterownika w sufitach podwieszanych. Pilot działa z odległo-
ści do 15 metrów od sterownika.

PARAMETRY TECHNICZNE:
• Napięcie zasilania: 12V DC

• Prąd wyjściowy: 6A/kanał

• Wyjście: 2 kanały

• Pobór mocy: < 0.5W

• Temperatura pracy: -20°C ~ +60°C

• Wymiary: 85 x 45 x 22 mm

• Sposób podłączenia: wspólna anoda

INSTRUKCJA:
1. Przed włączeniem upewnij się, ze zasilanie jest odpowied-

nie
2. Przed włączeniem, upewnij się, że produkt jest prawidłowo 

podłaczony, a prąd mieści się w dopuszczalnym zakresie.
3. Po podłączeniu włącz  przyciskiem 1 -  światło powinno za-

mrugać dwa razy.
4. Aby wykasować i przywrócić do ustawień fabrycznych wci-

śnij przycisk 1 pięc razy w przeciągu trzech sekund, światło 
zamruga dwa razy na znak zakończenia operacji. 

UWAGI:
1. Produkt nie jest wodoodporny.
2. Utrzymywanie odpowiedniej temperatury i wentylacji spra-

wi, że produkt będzie działał dłużej.
3. Nie podłączaj kabli przy włączonym zasilaniu.
4. Wkładając baterie postaraj sie nie dotykać dotykowej ob-

ręczy.
5. Jeśli czułośc obręczy jest niska, zainstaluj baterie ponow-

nie, lub wymień je. 
6. Nie używaj urządzenia w pobliżu silnego pola magnetycz-

nego.

FUNKCJE PILOTA:
Pilot posiada pięć przycisków: On/Off, 
1. najwyższy poziom jasności, 
2. średni poziom jasności,
3. Niski poziom jasności,
4. oraz tarczę dotykową umożliwiającą płynną regulację jasności.


