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NÁVOD NA POUŽITIE
Návod na použitie a inštalačný návod k dotykovým vypínačom LIVOLO
VL-C702-11 / VL-C702-12 / VL-C702-13 / VL-C702-15
Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Výrobca, importér ani predajca nezodpovedajú za
akékoľvek škody na majetku, alebo poškodenie zdravia, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou s výrobkom.
Záruka sa vzťahuje výlučne na produkty, ktoré boli nainštalované kvalifikovaným technikom s elektrotechnickým
vzdelaním a oprávnením na prácu s elektrickými zariadeniami podľa legislatívy platnej v mieste inštalácie.

Špeciálne upozornenia:
1. Počas inštalácie pracujte vždy iba s neživým, odpojeným elektrickým okruhom!
2. Pripojenie vypínačov vykonávajte striktne podľa návodu na použitie!
3. Inštalačná krabica musí mať minimálne 72mm priemer a 65mm hĺbku
4. Pokiaľ testujete produkt bez ochranného skleného krytu, pred nasadením krytu odpojte elektrický prívod
do vypínača, nasaďte sklený kryt a opätovne zapojte prívod elektrickej energie. Vypínač je plne funkčný po
cca. 10 sekundách od pripojenia k prívodu elektrickej energie.
5. Inštaláciu smi vykonávať výhradne odborne kvalifikovaný technický personál (elektrikár)

Inštalačné pokyny:
1. Malým plochým skrutkovačom jemne oddeľte sklený kryt od elektroniky vypínača
2. Pri otváraní venujte zvýšenú pozornosť aby ste nepoškodili farbu na sklenom kryte
3. Pripojte elektrické vedenie a vložte elektroniku vypínača do vhodnej inštalačnej krabice
4. Pomocou skrutiek pevne uchyťte elektroniku vypínača do inštalačnej krabice
5. Jemným pritlačením nasaďte sklený kryt na elektroniku vypínača
6. Pripojte prívod elektrickej energie, počkajte cca. 10 sekúnd. Následne vyskúšajte funkčnosť vypínača.

Popis použitia:
Luxusný dotykový vypínač LIVOLO č.5 je dvojpáčkový vypínač, ktorý ovláda dva svetelné okruhy z jedného miesta.
Nazýva sa aj sériový, alebo lustrový vypínač a používa sa najmä v obývačkách, kúpeľniach, alebo vstupných halách.
Dá sa ľudovo povedať, že sú to dva vypínače č.1 v jednom vypínači. Dotykové vypínače č.5 sa zapájajú podobne ako
klasické vypínače s tým, že vždy sa prerušuje L fázový vodič.

Technické parametre:
Rozmery: 80 x 80 x 40 mm
Napájacie napätie: AC 110 - 250 V / 50 - 60 Hz
Maximálny prúd / vypínač: max. zaťaženie 5A / svetelný okruh
Maximálna záťaž / vypínač: min. 15W - max. 1000W / kanál
Pohotovostná spotreba: max. 0,1 mA
Pracovné prostredie: teplota -30°C / + 70°C max. RH 95%
Životnosť (počet cyklov): minimálne 100.000 cyklov MTBF
Farebné podsvietenie dotykovej plochy: modrá farba vo vypnutom stave / červená farba v zapnutom stave
Farebné prevedenie: 11-biely WHITE, 12-čierny BLACK, 13-zlatý GOLD, 15-strieborný SILVER
Kód výrobcu: VL-C702-11 / VL-C702-12 / VL-C702-13 / VL-C702-15
Výrobca: LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED (CN)
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