
 

Uživatelský návod  
ovladače - stmívače 
TL-DIM-RF1 
 
Stmívač světla umožňuje  
dálkově ovládat LED zdroje světla které to umožňují.  
Lze jím ovládat zapnutí, vypnutí a intenzitu světla  
od 5 do 100% 
Technický popis :  
pracovní teplota :-29˚až 60˚C 
vstupní napětí 12-24V (označeno jako INPUT) 
výstup: 12V/96W, 8A 
             24V/192W 8A  
              (označeno jako OUTPUT) 

Pokud ovladač nereaguje, proveďte napárování 
ovladače: odpojte přijímač od napájení, držte na 
ovladači zároveň obě tlačítka - šipky, připojte  
přijímač ke zdroji, připojený pásek problikne  
nebo zhasne, potom pusťte obě  tlačítka.  Hotovo 
 
Dovozce:  T-LED s.r.o. , www.t-led.cz 
                  Praha 5, Česká republika 
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