
                                                                                   Návod k obsluze
D316, D316A - Jednotlačítkový vypínač osvětlení s dálkovým

ovládáním, bílý, černý

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!

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
1. Odstraňte kryt pomocí šroubováku
(Nenabíjejte při instalaci)

2. Připravte instalaci kabeláže
a. Požární kabel připojte ke svorce "L"
b. Světelný vodič připojte ke svorkám "L1, L2, L3"
1. svazek připojuje terminál "L2"
2. svazek připojuje terminál "L1, L3"
3. svazek spojuje terminál "L1, L2, L3"

- Připojení dokončeno. Dávejte pozor, aby se požární kabel připojil k "L".
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3. Upevněte přepínač na stěnu
a. Přepněte přepínač do rozvaděče ve stěně
b. Namontujte dvě boční šrouby
c. Namontujte zpět panel
d. Dokončete instalaci
e. Po napájení počkejte 10 sekund

Bezpečnostní úvahy
- Zařízení nainstalujte ve vypnutém stavu
- Neinstalujte ve vlhkém prostředí
- Nepřekračujte potřebné zatížení
- Pokud používáte žárovku LED nebo úspornou energii, zátěž by měla být nižší než 150W / 
svazek
- Dodržujte prosím řádně nainstalované pokyny

Seznam parametrů produktu
Jmenovité provozní 
napětí 

 110V - 240V AC

Napájecí výkon  3 - 300W /svaz, celkem 
800W

Pracovní teplota 
záření 

 -20°C - + 70°C

Provozní frekvence  50/60 Hz
Spotřeba energie  0,02W
Relativní vlhkost  10% - 93%
Životnost  100 000

Kapacitní instalace

Jakmile kontrolka začne blikat, připojte kapacitu mezi linky L a N. Stejně jako na výše 
uvedeném obrázku.
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Dálkové ovládání
Pro dálkový přepínač, dvoucestný přepínač, závěsný spínač, spínač časovače a bezdrátový 
inteligentní konektor

1. Jak používat tlačítko k jeho zapnutí a vypnutí?
Stiskněte dotykové tlačítko na několik vteřin, zapípá a poté stiskněte libovolné tlačítko na 
dálkovém ovladači, lze ovládat zapnutí a vypnutí.
2. Jak používat tlačítko k jeho zapnutí?
Stiskněte dotykové tlačítko na několik vteřin, když dvakrát pípne a poté stisknete libovolné 
tlačítko na dálkovém ovladači, můžete ovládat napájení (Poznámka: u přepínače se dvěma 
směry, při prvním spuštění se zapne)
3. Jak používat tlačítko k jeho vypnutí?
Stiskněte dotykové tlačítko na několik vteřin, když třikrát tři pípne a poté stisknete libovolné 
tlačítko na dálkovém ovladači, může být realizováno řízení napájení (Poznámka: u přepínače se
dvěma směry, při prvním spuštění se vypne)
4. Jak vymazat kód?
Stiskněte dotykové tlačítko po dobu několika sekund, když pípá, kód bude vymazán.

Dálkové ovládání
pro spínač stmívače a spínač ventilátoru

1. Jak používat tlačítko k jeho zapnutí a vypnutí?
Držte stisknuté tlačítko na ovladači, dokud neblikne modré světlo a poté stisknutím tlačítka 
relativního dálkového ovladače zapněte a vypněte
2. Jak používat tlačítko pro zvýšení?
Držte stisknuté tlačítko, dokud zadní modré světlo nezačne třikrát blikat a poté stiskněte 
tlačítko dálkového ovladače pro učení.
3. Jak používat tlačítko k redukci?
Držte stisknuté tlačítko na ovladači, dokud zadní modré světlo nezačne třikrát blikat a poté 
stiskněte tlačítko dálkového ovladače pro učení.
4. Jak vymazat kód?
Stiskněte tlačítko po dobu několika sekund, až zabliká modré světlo čtyřikrát, kód se vymaže.

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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