
Návod k použití
Stmívač (ovladač) pro led .

E11226

Ovladač pro ovládání led osvětlení.
Kompatibilní s RF controllery E11227,E11228 a E11233.
U controllerů E11227 a E11228 ovladač řídí všechny 4 kanály najednou. 
Součástí balení je držák ve kterém je umístěn magnet pro upevnění na 
kovové plochy, nebo ho lze přišroubovat. Popřípadě lze samotný ovladač 
zafrézovat do materiálu o průměru vrtání 35,4 mm až 37mm.

Spolehlivé a stabilní stmívání. Controllery si pamatují poslední zvolenou 
scénu. Stmívání je řešeno v 256 krocích. Lidkým okem je stmívání velmi 
plynulé. Vzdálenost vysílače od přijímače až 20m v otevřeném prostranství. 
Baterie v dálkovém ovladači obvykle vydrží okolo 5 let.  Zapnutí / vypnutí je 
řešeno pomalým náběhem (ne skokově). 

Příklad zapojení E11226 s E11233



Příklad zapojení E11226 s E11227 

Zprovoznění :
Po připojení dle schématu s konkrétním přijímačem je třeba provést 
následující kroky: 

1. Sejměte plastovou folii chránící před samovybíjením umístěnou pod 
krytem na zadní straně dálkového ovladače.

2. Stiskněte krátce tlačítko „Learning key“ na přijímači a okamžitě poté 
stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání. V zápětí by měl led pás jednou
bliknout (to je kontrolou, že ovládání je spárováno s přijímačem). 

Po správném spárování (popsaném v bodě 2.) ovládání pracuje následovně: 

Dlouhé přidržení tlačítka umožňuje stmívání od 0,1% - 100% a stejně tak 
následné dlouhé přidržení tlačítka umožňuje stmívání od 100% - 0,1%.
Krátké stisknutí tlačítka zapne, nebo vypne osvětlení.
(mezi povely vyčkejte alespoň 1s)

Jeden ovladač může ovládat několik přijímačů synchronně. Pro ovládání více 
než jednoho přijímače opakujte krok 2. tolikrát, kolikrát máte počet přijímačů. 
(pro správnou funkci je nutné, aby přijímače nebyli umístěny ve velké 
vzdálenosti od sebe, může pak dojít k rozhození fuknkce zapnout/vypnout) 

Jeden přijímač může být ovládán maximálně 8 ovladači. 

V případě, že chcete provést tovární reset přijímače, stačí držet „Learning 
key“ po dobu 10 sekund.



Součástí balení je ovladač a držák + 2x šroub.

Technické údaje:
Operační frekvence: 868/915/434MHz 
Rozměry: průměr 38,5 x 13,7mm (bez držáku), 16,5 (s držákem)  
Baterie: 1x 3V CR2025  
Provozní teplota: 0° - 40°C
Relativní vlhkost: 8 – 80% 


