
Ovladač  - dimLED STK stolní 06913x 
 

Specifikace: 

- ovládání LED osvětlení pomocí PWM dimLED přijímačů dle typu 
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání, pracovní frekvence 2kHz 

- kompatibilní se všemi dálkovými ovladači dimLED 2,4GHz 
- na 1 ovladač STK lze spárovat neomezeně přijímačů  

- provozní baterie CR2032 3VDC, výdrž cca 1 rok v pohotovostní poloze 

- dosah až 30m ve volném prostoru 
 

Rozměry: 

 
 

Před prvním použitím vyjměte ochrannou fólii u baterie !!! 
 

Spárování ovladače s přijímačem 2 metodami: 
1. Na přijímači zmáčkněte krátce párovací tlačítko MATCH, do 5s krátce zmáčkněte 

   na ovladači STK kolečko. Pro vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na  
   přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s 

   přijímačem budou smazány. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s   

   krátce a rychle 3x zmáčkněte na ovladači kolečko. Připojené světlo 3x zabliká a je  
   spárováno. 

   Pro vymazání spárovaného ovladače vypněte přívod na přijímači, potom opět  
   zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce a rychle 5x zmáčkněte na ovladači  

   kolečko ovladače, připojené světlo 5x zabliká. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Ovládání: 

069137 dimLED ovladač STK S stolní 

         
         1. Krátké zmáčknutí kolečka zapnout/vypnout 

                    2. Otáčením kolečka lze nastavit intenzitu jasnu 
                        v 50ti krocích 

                    3. Držením kolečka cca 1-6s regulujete intenzitu 
                        světla lineárně v 256 krocích 

             

 
 

 
069138 dimLED ovladač STK CCT stolní 

                                             1. Krátké zmáčknutí kolečka zapnout/vypnout 

                                             2. 2x zmáčkněte rychle – kolečkem nastavujete  
                                                 barevnou teplotu, opět 2x zmáčkněte rychle -  

                                                 kolečkem nastavujete jas. 2x rychlé zmáčknutí  
                                                 slouží k přepínání ovládání barevné teploty nebo 

                                                 jasu                
                                             3. Držením kolečka cca 1-6s regulujete intenzitu 

                                                 světla lineárně v 256 krocích 

                                                  
 

 
069236 dimLED ovladač STK RGB stolní 

                                             1. Krátké zmáčknutí kolečka zapnout/vypnout 

                                             2. 2x zmáčkněte rychle - kolečkem nastavujete  
                                                 barvu v 60ti odstínech, opět 2x zmáčkněte rychle -  

                                                 kolečkem nastavujete jas. 2x rychlé zmáčknutí  
                                                 slouží k přepínání ovládání barev nebo jasu                

                                             3. Držením kolečka cca 1-6s regulujete intenzitu 

                                                 světla lineárně v 256 krocích 
                                                  

 
 

 
 

 

 
 

 


