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OSTRZEŻENIE: Po zakończeniu eksploatacji tego 
produktu nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpad-
kami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowią-
zującej w Unii Europejskiej dla zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego należy stosować osobne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest 
umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu ozna-
kowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, obowiąza-
ny jest do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbie-
rania zużytego sprzętu. Punkty zbierania są prowadzone m.in. przez sprzedawców 
hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne, 
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości 
odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz za-
pewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. 
Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w 
zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie nega-
tywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
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IMPORTER:

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane informacje  w 
poniższej instrukcji nie są wolne od błędów. Wyprodukowano w ChRL

Dotykowy ściemniacz  
do taśm LED

UWAGI:
1. Produkt nie jest wodoodporny.

2. Utrzymywanie odpowiedniej temperatury i wentylacji 

sprawi, że produkt będzie działał dłużej.



OPIS
Ściemniacz dotykowy do taśm LED 12 - 24V pozwala na stwo-
rzenia odpowiedniego do nastroju klimatu poprzez płynne dozo-
wanie ilości światła.  

FUNKCJE:
włączenie, wyłączenie
przytrzymanie przez ok 0.5 s – zmiana jasności

PODŁĄCZENIE:
Przed włączeniem upewnij się, ze zasilanie miesci się w dopusz-
czalnym zakresie
Przed włączeniem, upewnij się, że produkt jest prawidłowo pod-
łaczony, a prąd mieści się w dopuszczalnym zakresie. 

PARAMETRY TECHNICZNE:
• Napięcie zasilania: 12 - 24V DC

• Prąd wyjściowy: ~ 3A

• Temperatura pracy: -20°C ~ +60°C

• Wymiary: 40 x 10 x 3.9 mm


