
 

 

Használati utasítás 20 gombos távvezérlővel ellátott RGB, illetve DMX protokollt is használó RGB vezérlőhöz 
 
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 vezérlőegységet 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 72W-os és a 10 vezetékes futófény 
műanyagházas modell kivételével szabványos. 
A vezérlőt két módon lehet megtáplálni. 70W alatti teljesítmény esetén elegendő a szabványos tápcsatlakozón keresztül 
megtáplálni. 70W felett a hat tagos zöld színű dugós sorozatkapcson keresztül kell a vezérlőegység táplálását biztosítani. Ezt a 
betáplálási pontot 70W alatt is használhatjuk. Ugyanezen sorozatkapocsba kell csatlakoztatni a vezérelendő RGB fényforrás 
közös pozitív- és színenkénti negatív szálait. 
Az adatátvitel rádiófrekvenciás így nem szükséges a távvezérlőnek és a vezérlőegységnek látnia egymást. Amennyiben a 
vezérlőn és a vevőegységen nincs, egyedi több számjegyes azonosítószám, akkor egy távvezérlő több vevőegységet is képes 
egyszerre működtetni a hatósugarán belül! 
A DMX512 protokollt is kezelni képes modell DMX fejegységgel is vezérelhető. DMX kapcsolat hiánya esetén a készülék távvezérlőjével 
működtethető. 
 
Amennyiben a termék működése során hibát, vagy bizonytalan működést tapasztal, akkor a terméket haladéktalanul feszültség  
mentesítse, majd cserélje / cseréltesse ki. 
 
Technikai adatok: 
Üzemi feszültség: 12 vagy 24VDC. 
6 csatornás, 6A/csatorna 
Teljesítménysor: 216W 
Csatlakoztatási lehetőség:   szabványos dugós sorozat kapoccsal, RJ45-ös, vagy XLR csatlakozóval. 
Működtetési hőmérséklettartomány: -20…+40 C° 
Védettség: IP41 
Rögzítés: Csavar 
Méretek: 127*42*33 mm 
Importőr/forgalmazó: Led- Diszkont Kft, Magyarország 1152 Budapest, Városkapu u. 3. 
Származási hely: Kína 
Garancia: 24 hónap. 



 

 

 

 

 

 

  

 

Fényerő + Fényerő - Álj ki/bekapcsolás 

Piros Zöld Kék Fehér 

Narancs Sárga Cián Lila 

Automata 3 alapszín 
ugrálása 

Három szín 
fokozatos váltása 

Sebesség + 

Villogás  7 alapszín 
ugrálása 

Hét szín 
fokozatos váltása 

Sebesség - 


