
Montážní návod pro dotyková spínač,stmívač AE-WBEZD-NB 

 

 

Použití produktu: 

 Produkt je určen pro zapnutí/vypnutí či stmívání LED světel o příkonu 12V. 
 krátkým stlačením se připojené světlo vypne/zapne, zatímco delším stiskem (více než 2 

sekundy) se aktivuje funkce stmívání či jeho opaku 
 po vypnutí resp. zapnutí si vypínač pamatuje předchozí stupeň setmění, což neplatí v případě že je vypínač zcela vypnut 

ze zdroje napětí  

Bezpečnostní ustanovení: 

 Vypínač je vyroben pro použití spolu s LED zdrojem 12V DC, a je určen výhradně pro vnitřní použití 
 Zabraňte kontaktu vypínače s vodou, vlhkým prostředím 
 Namontujte tento produkt dle instrukcí v tomto návodě 

Upozornění: 

 V případě poruchy či neúplné funkčnosti vyměňte celý vypínač 
 Údržba = čištění pomocí suchého hadříku, nikdy chemickým přípravkem ! 

Technická specifikace:  

 Napětí zdroje: 12V DC 
 Stupeň krytí: IP 20 
 Maximální zatížení:  20W  
 Délka kable: 1500mm 

 

Montáž: 

 Vyvrtejte v příslušném místě otvor 
pr.17mm, viz obrázek níže 

 Zapojení: 

 

 

 

 

  

Tento produkt je v souladu s následujícími direktivami a jejich lokálními (národními) implementacemi: Elektromagnetická kompatibilita EMC 2004/108/EC. Nízké 
napětí LVD 2006/95/EC. Direktiva se vztahuje na elektrická zařízení konstruovaná pro použití s nominálním napětí 50V AC-1000V AC (střídavé) a stejnosměrné 
75V DC – 1500V DC  

/  

Informace pro uživatele ohledně odpadu elektrického a elektronického zařízení 
Tento produkt je označen v souladu s evropskou direktivou ohledně elektrického odpadu (2002/96/EC) a jejími pozměňovacími návrhy. Likvidace takto 
vyrobeného produktu nemá negativní vliv na životní prostředí a lidský organismus, což by naopak mohlo nastat nedodržením správného postupu na likvidaci 
produktu. Tento produkt nepatří do domovního odpadu ! 
 
Direktiva RoHS/95/EC 
 
Informace týkající se nebezpečného obsahu v elektrickém a elektronickém zařízení. 
V rámci ochrany lidského zdraví a životního prostředí, ujišťujeme že tento produkt je navržen a vyroben v souladu se směrnicí RoHS ohledně obsahu škodlivých 
látek v elektro zařízení. Zároveň ujišťujeme, že produkt byl testován na obsah škodlivých částic s výsledkem odpovídajícím normě RoHS a nemá tak negativní 
dopad na životní prostředí či lidský život.  


