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(CURGBRF4)

1. Statická bílá, lze nastavit pouze jas 11. Bílé záblesky

2. Pulzující bílá 12. Blů ikající č ervená

3. Plynulá změ na celého spektra barev 13. Č ervevné záblesky

4. Pulzující změ na: č ervená-zelená-modrá 14. Blikající zelená

5. Skoková změ na: č ervená-fialová-zelená-ž lutá-modrá-tyrkysová-rů ž ová 15. Zelené záblesky

6. Skoková změ na č ervená-zelená-modrá 16. Blikající modrá

7. Skoková změ na č ervená-zelená 17. Modré záblesky

8. Skoková změ na č ervená-modrá 18. Blikající ž lutá

9. Skoková změ na modá-zelená 19. Ž luté záblesky

10. Blikající bílá 20. Cyklické stř ídání vš ech programů

Ř ídící jednotka RGB s dotykovým dálkovým ovladač em
návod k použ ití

Tento symbol znamená, ž e tento výrobek nesmí být zlikvidován s bě ž ným
domovním odpadem. Až Vám př estane slouž it, je nutné jej př edat př ísluš né
sbě rně odpadu, která zajistí jeho recyklaci. Pro informaci, kde se dá takový odpad
odlož it, kontaktujte Vaš e technické služ by, nebo firmu, kde jste tento produkt
koupili.

Základní popis
Multifunkč ní dotykový RGB LED ovladač . Využ ívá PWM regulaci a mů ž e ovládat vš echny RGB LED pásky se společ nou anodou. Umož ň uje nastavení
statické barvy zvolené na dotykovém krouž ku, nebo nastavit jeden z 20programů .

I. Technické parametry (dálkové ovládání):
- Napájení: AAA baterie - 2ks
- Materiál: ABS
- Dosah ovladač e: 30 m
- Rozmě ry: 110x52x20mm

II. Technické parametry (př ijímač )
- Pracovní napě tí: DC12V/24V
- Ovládání výstupů : 3 kanály (R / G / B)
- Ovládací proud: 6A/kanál
- Zapojení: společ ná anoda
- Frekvence radiového př enosu: 2,4 GHz
- Rozmě ry: 85x45x23mm

III. Funkce dotykových kláves
Tlač ítka 0/I : vypnuto/zapnuto
Tlač ítka B (+/-): nastavení jasu
Tlač ítka S (+/-): Změ na rychlosti bě hu programu
Tlač ítka M (+/-): Změ na programu
Brevný krouž ek slouž í k př ímému nastavení statické barvy. Dotekem krouž ku se právě spuš tě ný program ukonč í.

IV. Synchronizace ovladač e s př ijímač em
V balení je vž dy vysílač s př ijímač em již synchronizovaný a není tř eba tento krok provádě t. Pokud vš ak chcete synchronizovat více př ijímač ů s jedním
ovladač em, postupujte následovně :
1. Smazání kódu - Bě hem prvních cca 3s po př ipojení napájení k př ijímač i stiskně te a drž te tlač ítko S+, LED pásek pak 9x rychle zabliká na znamení, ž e
kód byl vymazán.
2. Nahrání kódu - Bě hem prvních cca 3s po př ipojení napájení k př ijímač i stiskně te krátce tlač ítko S+. LED pásek pak blikne 2x na znamení, ž e byla
synchronizace provedena a reaguje na povely z ovladač e, se kterým byl synchronizován.
3. Chete-li do př ijímač e nahrát kód dalš ího ovladač e, opakujte postup púodle bodu 2. Do 1 př ijímač e je mož né nahrát maximálně 4 kódy.

V. Upozorně ní
Nedotýkejte se dotykových kláves př i vkládání baterií a cca 3s po vlož ení baterií, jinak pak nebude dotyková plocha reagovat správně . Pokud dotykové
ovládání nefunguje správně , vyjmě te a znova vlož te baterie.
Po výpadku napájení se po jeho obnovení LED pásek vž dy rozsvítí v posledním nastaveném programu a to i v př ípadě , ž e př ed výpadkem napájení byl
ovladač em vypnutý.

Tabulka programů


