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Hlavní vypínač ZAP

Hlavní vypínač VYP

Jas +

Jas +

Jas -

Jas -

Zónové vypínač e 1-4
Zóna ZAP

Zóna VYP

Stmívač s dálkovým ovladač em 4 kanálový (CUDIMRF4)

návod k použ ití

Tento symbol znamená, ž e tento výrobek nesmí být zlikvidován s bě ž ným
domovním odpadem. Až Vám př estane slouž it, je nutné jej př edat př ísluš né
sbě rně odpadu, která zajistí jeho recyklaci. Pro informaci, kde se dá takový odpad
odlož it, kontaktujte Vaš e technické služ by, nebo firmu, kde jste tento produkt
koupili.

Základní popis

Využ ívá PWM regulaci a mů ž e ovládat vš echny LED pásky se společ nou anodou. Umož ň uje plynulé nastavení jasu a jedním ovladač em mů ž ete

ovládat až 4 nezávislé př ijímač e.

I. Technické parametry (dálkové ovládání):

- Napájení: AAA baterie - 2ks

- Materiál: ABS

II. Technické parametry (př ijímač )

- Pracovní napě tí: DC12V/24V

- Ovládání výstupů : 2 kanály (Paralelní zapojení)

- Ovládací proud: 6A/kanál, př i paralelním zapojení obou kanálů max.10A

- Zapojení: společ ná anoda
- Dosah ovladač e: 30 m

III. Synchronizace ovladač e s př ijímač em

1. Smazání kódu (není tř eba provádě t př ed prvním nahráním) - Bě hem prvních cca 3s po př ipojení napájení k př ijímač i stiskně te rychle 5x za sebou

tlač ítko (I) pro zónu, kterou chcete vymazat. LED pásek pak 10x blikne na znamení, ž e kód byl vymazán. Př ijímač pak již nereaguje na ž ádné povely z

daného ovladač e a je př ipraven k nahrání nového kódu.
2. Nahrání kódu - Bě hem prvních cca 3s po př ipojení napájení k př ijímač i stiskně te 1x tlač ítko (I) vybrané zóny (1-4) kterou chcete k př ijímač i př iř adit..

LED pásek pak blikne 3x na znamení, ž e byla synchronizace provedena.

IV. Ovládání

Hlavní vypínač 0/1 ovládá vš echny spárované př ijímač e, tímto vypínač em zapnete nebo vypnete vš echny 4 zóny souč asně a následně pak také
stmívání reguluje vš echny zóny souč asně .

Zónové vypínač e 0/1 ovládají vž dy jen př ijímač spárovaný s touto zónou, po zapnutí jedné zóny pak regulace jasu funguje pouze na vybranou zónu.

Stisknutím a př idrž ením vypínač e (0), buď hlavního nebo zónového, se svě tla (vš echna nebo jen u vybrané zóny) př epnou do rež mu noč ního svě tla, jas

se nastaví na nejniž š í mož nou úroveň .

V. Párování
Jeden ovladač (jednu zónu ovladač e) je mož né spárovat s libovolným množ stvím př ijímač ů .


