
 

 

Használati utasítás a 216W-os RGB vezérlőhöz (fekete távvezérlő) 
 
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. 
 
Általános biztonsági előírások: 
Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg annak sértetlenségéről és épségéről. 
Törött, vagy sérült terméket ne használjon! 
Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye azt vissza a vásárlás helyére. Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy 
vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére. 
Figyelem! 
Ne próbálja meg a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az a tevékenység egy villamos baleset fokozott 
bekövetkeztével járhat. A használhatatlanná vált terméket veszélyes hulladékként kell kezelni és azt, az arra kijelölt 
gyűjtőpontokon kell leadni. 
 
Használatba vétel: 
A kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a távvezérlőt, a vevőegységet és annak csatlakozóit. 
Hiányos termék esetén kérje a hiány pótlását. 
Figyelem! 
A vezérlőegység törpefeszültségű! A tápfeszültség 12 vagy 24V DC a termék gyártásától függően! 
A vezérlőegység és távvezérlője nem bontható! A vezérlőegység csatlakozója a szabványos sorozatkapocs a kimeneti oldalon 
és kábelvég a betáplálási oldalon. 
A vezérlőt a kétpontos sorozatkapcson keresztül lehet megtáplálni. A LED szalag megfelelő szálait a négypontos sorozatkapocs 
megfelelő pontjaihoz kell csatlakoztatni. 
A vezérlő egység távvezérlője kettő, vagy három darab „AAA”-s elemről kapja a működéséhez szükséges energiát. Ezt az elemet a 
távvezérlő hátoldalán található levehető elemtartó fedő kihúzásával cserélhetjük. 
A távvezérlő segítségével lehetséges a vezérlő működtetése. A távvezérlő a vezérlőegységet rádiófrekvenciás adatátvitellel vezérli. A 
távvezérlő ú.n. kapacitív elven működő nyomógombjai lehetővé teszik az érintéssel történő működtetést. 
Rádiófrekvenciás adatátvitel esetén nem szükséges a távvezérlőnek és a vezérlőegységnek látnia egymást. 
 
A távvezérlőn található gombok jelentése és hatásuk:  
1-es gomb: ӿ → a gomb megnyomásával a fényerősség vagy a program sebesség nő. 
2-es gomb: ӿ → a gomb megnyomásával a fényerősség, vagy a program sebesség csökken. 
3-as gomb: ӿ → a gomb megnyomásával a színeket lehet változtatni 
4-es gomb: → ki/bekapcsoló gomb. 
5-ös gomb: → a gomb megnyomásával a fehér és a színes fény között lehet váltani 
6-os színtárcsa: → a tárcsán kézzel lehet egyéni színeket kikeverni. 
 
 
A készülék több előre meghatározott folyamatot képes megvalósítani. 
A folyamatok működését a 7-s gombbal lehet éleszteni, illetve visszatérni a színtárcsához. Az 
éledést a szalag kvázi fehér színre váltása jelzi. 
A folyamatok a következők lehetnek: 
Folyamatos vörös, zöld, kék, sárga, rózsaszín, türkiz, kvázi fehér, háromszínű határozott 
váltás, hét színű határozott váltás, háromszínű úsztatás, hétszínű úsztatás,háromszínű 
határozott váltás színek közti szünettel, hétszínű határozott váltás színek közti szünettel 
bemutató program. A folyamatos színeknél a fényerősség állítható a többi funkciónál a 
sebesség állítható a 3. és 5-ös gombokkal. 
A készülék a kikapcsolás, vagy a feszültségmentesítés előtt legutoljára kiadott utasítást 
eltárolja és a legközelebbi indításkor az elmentett utasítással indul. 
 
Amennyiben a termék működése során hibát tapasztal, akkor a terméket haladéktalanul 
feszültség mentesítse, majd cserélje / cseréltesse ki. 
 
Technikai adatok: 
Üzemi feszültség: 12 vagy 24VDC. Távvezérlő: 3VDC és 2 x 1,5V AAA elem, vagy 4,5VDC és 3 x 1,5V AAA elem. 
Teljesítménysor: 216W 
Csatlakoztatási lehetőség: Sorkapocs. 
Működtetési hőmérséklettartomány: -20…+40 C° 
Védettség: IP41 
Rögzítés: Csavar 
Méretek: A csomagoláson feltüntetve. 
Importőr/forgalmazó: Led- Diszkont Kft, Magyarország, 1152 Budapest, Városkapu u. 3. 
Származási hely: Kína 
Garancia: 24 hónap. 
  
 


