
Ovládač pre LED pásiky s DO (IR), 

6A, 12/24V, s konektormi DC 

5,5/2,1

Návod na použitie
SK

4739755-05 - FK-LEDOVL-RF-11-SP

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku 

značky FK technics. Tento návod Vás oboznámi s uvedeným 

výrobkom, jeho funkciami a správnou obsluhou.
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ź Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znova 

kedykoľvek prečítať!

ź Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a 

bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či 

zraneniu.

ź Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité 

pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.

ź Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez 

písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho 

obsah reprodukovaný.

ź Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za 

prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

ź Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na 

jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže 

zariadenie zničiť.

NEPREHLIADNITE

POPIS PRODUKTU

Stmievač určený pre LED pásky na spínanie diaľkovým 

ovládačom.Tento spínač je možné vďaka svojim rozmerom umiestniť 

takmer kdekoľvek apohodlne tak spínať či stmievať diaľkovým 

ovládačom.

ź Inštaláciu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.

ź Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im 

odovzdali aj tento návod na obsluhu.

UPOZORNENIE

Tlačidlami 1-4 je možné zvoliť jeden z prednastavených svetelných 

efektov.

Vďaka taláčikom zvýšenie a zníženie jasu je možné plynule nastaviť 

intenzitujasu 0-100%.

POUŽITIE DO

INŠTALÁCIA

Pred pripojením vodičov si overte polaritu a najskôr pripojte LED pásik 

a potom až napájanie zo zdroja. Stmievač je pripravený na použitie.

Vstup

Výstup LED

Vypnutie s 
oneskorením

30s

zníženie jasu

vypnúť / zapnúť

zvýšenie jasu

prednastavené 
úrovne jasu

prednastavené 
svetelné efekty
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VYHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi 
normami, ktoré je možné na vyžiadanie predložiť.

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na 
ochranu životného prostredia!

LIKVIDÁCIA

ź Max. prúd: 6 A

ź Pracovná teplota: - 20 °C až + 60 °C

ź Rozmery: 43 x 22 x 21 mm

ź Pre: jednofarebné LED pásky
ź Počet farieb: 1

TECHNICKÉ PARAMETRE

ź Stmievanie: ano

ź Zaťažiteľnosť (W): 72/12V, 144W/24V

ź Dosah DO: IR 3 m
ź Krytie: Ip20

ź Napájacie napätie: 12-24 V DC

Výrobca:
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verze: 08/22

Made in China
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