
Használati útmutató Life Light Led 2.4 GHz-es RGBW Led-szalag 
vezérlőhöz /LLSZVRADRGBW288WER/ 

 
Köszönjük, hogy termékünket választotta. 
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a Használati útmutatót! 
 

1. Termékleírás 

A 2.4 GHz-es technológia lehetővé teszi, hogy a távirányító alacsony energiafogyasztás mellett nagy 
hatótávolságon belül működhessen szinte teljesen zavartalanul és gyorsan.  
A távirányító kinézete divatos és elegáns. Egyszerű és hasznos funkciókkal van felszerelve. A 
kapacitív érintésérzékelő javítja a felhasználói élményt.  

2. Műszaki adatok 

 
 

Távirányító 

Méret 110x53x20mm 

Energia 2 db AAA elem 

Anyaga ABS 

Felületkezelés Többszínű nyomás és UV lakk 

 
 
 
 

Vezérlő 

Méret 86x45x23mm 

Üzemi feszültség DC 12-24V 

Vezérelt csatornák RGBW (4 csatorna) 

Csatornánkénti Max. terhelés 6A 

Kapcsolás Közös anód 

Távirányított hatótáv 20 m 

Programszám 12 féle 

3. A távirányító gombjai 

 



4. Programlista 

 Program Fényerő Sebesség Megjegyzés 

1. Állandó fehér Állítható Nem állítható Csak fehér 

2. Szín/fehér együtt Állítható Nem állítható  

3. Minden szín fokozatos 
átmenet 

Állítható Állítható Nincs fehér 

4. RGBW fokozatos átmenet Állítható Állítható  

5. RGBW váltakozás Állítható Állítható  

6. 7 színű váltakozás (fehér is) Állítható Állítható  

7. R W váltakozás Állítható Állítható  

8. G W váltakozás Állítható Állítható  

9. B W váltakozás Állítható Állítható  

10. R villogás Állítható Állítható  

11. G villogás Állítható Állítható  

12. B villogás Állítható Állítható  

 

5. Távirányító és vezérlő párosítása 

 
Egy távirányítóval egyszerre több vezérlőt is kezelhet. 
Helyezze áram alá a vezérlőt és 5 mp-en belül egyszerre nyomja meg az ábrán 
jelölt két gombot. 
 
Ha a párosítás sikeres volt a led szalag hármasával villogni fog. 
 
Javasoljuk, használjon tölthető elemeket a távirányítóba, ezért nem adunk 
hozzá elemet. Reméljük, ez a környezettudatos döntés nem okoz Önnek 
kellemetlenséget. 
 
 

 
Figyelem! 
 

1. A termék szettben működik (vezérlő és távirányító), amit a felhasználó igénye szerint 
újraprogramozhat. Egy távirányítóval több vezérlőt is irányíthat, de egy vezérlőhöz, 
legfeljebb egy távirányító tartozhat. 

2. Az elemek behelyezésekor ki és bekapcsolás után kérjük, ellenőrizze, hogy a beállított 
program megfelelően működik. 

3. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápegység polaritás helyesen és feszültséghelyesen van 
összekötve a vezérlővel, ellenkező esetben a vezérlő meghibásodhat. 

4. Kérjük, ne áram alatt kösse össze a vezetékeket. Csak azután kapcsolja be, ha a bekötés 
ellenőrzötten megfelelő, és nincs rövidzár az áramkörben. 



5. Elemcserekor, kérjük, ügyeljen arra, hogy a keze ne érjen a színgyűrű felületéhez, hogy ne 
rontsa az érzékenységét. Az elemek behelyezése után 3 másodpercet várjon, csak utána 
használja a távirányítót. 

6. Ügyeljen rá, hogy a távirányítót nem használja fémes árnyékoló területen vagy erős 
elektromágneses sugárzó közelében. Ellenkező esetben a hatótávolsága radikálisan 
lecsökken. 

 
 

6. Bekötés: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A termék garanciája rendeltetésszerű használat mellett 2 év. Túlterhelés vagy nem 
rendeltetésszerű használat esetén a garancia elveszik. 
 
 

Importőr/forgalmazó: Global Led Market Kft., Magyarország 1152 Budapest, Városkapu u. 3. 
Származási hely: Kína 
Garancia: 24 hónap 
 

 
 


