
INSTALAČNÍ NÁVOD BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ - Bluetooth® 
 

www.osmont.eu 
INSTALLATION INSTRUCTIONS REMOTE CONTROL - Bluetooth® 

 

 

Elektrická instalace a bezpečnost: 
 

Obecně je nutno dbát platných norem EU. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Práce smí provádět pouze 
pracovník s odbornou kvalifikací. POZOR při manipulaci s LED modulem a přívodními kabely k LED modulu! Nedotýkat se LED diod!  

  
Electrical installation and safety: 
 

Generally it is necessary to follow the EU regulations. At any revision or service activity it is necessary to disconnect lighting fitting from the 
electrical network. Only qualified and experienced person must do this work. CAUTION when handling the LED module and feeder cables connected 
to the LED module! Do not touch the LEDs! 

 

LED svítidlo OSMONT lze vybavit bezdrátovým Bluetooth přijímačem  

Tridonic basicDIM Wireless G2 v kombinaci s DALI LED driverem.  

The LED luminaire OSMONT can be equipped with wireless Bluetooth 

receiver Tridonic basicDIM Wireless G2 in combination with DALI LED 

driver. 

 

 

Svítidlo lze poté ovládat v místnostech, kde není dostatečná elektroinstalace 

potřebná pro klasické digitální nebo analogové stmívání. Zařízení nabízí možnost 

regulace intenzity osvětlení či spouštění přednastavených světelných scén. 

 

 

Možnosti řízení:  

- Chytrým telefonem nebo tabletem: pomocí bezplatné aplikace dostupné pro 

Android a iOS. 

- Klasickým tlačítkem : použitím dvou zařízení Tridonic BasicDIM Wireless. 

- Bezdrátovým ovladačem: Tridonic basicDIM Wireless User Interface. 

The luminaire can be controlled in rooms where is not sufficient 

installation needed for classical digital or analog dimming. The device 

offers the possibility of regulation of light intensity or creating of lighting 

scenes. 

 

Possibilities of control: 

- Smartphone or tablet - free app available for Android or iOS. 

- Classic switch button - using two devices Tridonic basicDIM Wireless. 

- Wireless remote control: Tridonic basicDIM Wireless User Interface. 

 

 

 

Více informací na:  

More information: 

www.tridonic.com/com/en/products/basicdim-wireless.asp 

 

Odkaz pro stažení bezplatné aplikace:  

Link to download the free app: 

iOS:  https://itunes.apple.com/cz/app/4remote-bt/id1336411407 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=casambi.tridonic 

 

 

 

 

 

 

Návod pro aplikaci (pouze EN): 

Manual for app: 

https://www.tridonic.com/com/en/download/technical/Manual_4remote-BT-App_Main_menu_en.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=gszoo42lBro 

 


