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L07 dálkový ovladaè stmívaèù 
a spínaèù SMART DIMM 

sedmitlaèítkový RF (433Mhz) nástìnný bateriový ovladaè
spolupracuje se stmívaèi a spínaèi ze skupiny "SMART"
dosah cca 20m   /   baterie CR2032
lze jej instalovat na bìžnou elektroinstalaèní krabici 
nebo pøilepit èi pøišroubovat na rovný povrch86 * 86 * 11 mm

Pro napájení používejte bezpeèné zdroje 12 resp 24 V DC se stabilizací. Umístìní regulátoru musí být 
v suchém a vìtraném prostoru a zpùsob instalace musí odpovídat kategorii výrobku. Proto by instalaci 
mìla provádìt osoba s náležitou elektrotechnickou kvalifikací 
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LED indikátory

S (single color) mode:
pro øízení LED s jednou CCT

1.   vyber tlaèítko kanálu (1-4)
2.   stiskni (LEARN KEY) receptoru
3.   jednou stiskni tlaèítko (7)
4.   pøiøazení receptoru je hotové

5.   dlouhý stisk tlaèítka (5) rozsvìcí
      (jedenáct úrovní)
6.   stisk tlaèítka (6) stmívá 
7.   vypíná a zapíná zvolený kanál
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4.   pøiøazení receptoru je hotové
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LED indikátor

LEARN KEY

pøíklad receptoru:

B (bi-color) mode:
pro øízení LED se dvìma CCT

1.   vyber tlaèítko kanálu (1-4)
2.   stiskni (LEARN KEY) receptoru
3.   jednou stiskni tlaèítko (7)
4.   pøiøazení receptoru je hotové

5.   dlouhý stisk tlaèítka (5) rozsvìcí
      èi stmívá (jedenáct úrovní)
6.   stisk tlaèítka (6) mìní CCT (11 úrovní) 
7.   vypíná a zapíná zvolený kanál

B (bi-color) mode:
pro øízení LED se dvìma CCT

1.   vyber tlaèítko kanálu (1-4)
2.   stiskni (LEARN KEY) receptoru
3.   jednou stiskni tlaèítko (7)
4.   pøiøazení receptoru je hotové

5.   dlouhý stisk tlaèítka (5) rozsvìcí
      èi stmívá (jedenáct úrovní)
6.   stisk tlaèítka (6) mìní CCT (11 úrovní) 
7.   vypíná a zapíná zvolený kanál

S MODE       stisknutí každého tlaèítka je indikováno 
B MODE       LED kontrolkou u ovládaného kanálu

mode 
pøepínaè

1   0-10V signál
2   PWM 12-24V DC
3   PWM 700mA
4   spínací (on/off)
5   triakový stmívaè
6   PWM 230/2-90V DC
     500-1400mA

S-mode   RECEPTORY   B-mode
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