
 

 

Használati utasítás 18 gombos rádiós távvezérlővel ellátott audio RGB vezérlőhöz, minden távirányító egy frekvencián működik! 
Led szalag vezérlő LLSZVRADIOMUSIC144W18K 
 
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 a termék javítását. 
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 led szalag-vezérlőt és annak csatlakozóit, valamint a 
használati utasítást. 
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 műanyagházas modell kivételével 
szabványos. 
A vezérlőt két módon lehet megtáplálni, szabványos tápcsatlakozón keresztül vagy a csavaros sorkapcson keresztül. 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 távvezérlőn található gombok jelentése és hatásuk:  
Fehér gomb: → a gomb megnyomásával kvázi fehér fény kapcsolható. 
Bekapcsoló gomb: ⱷ → A gomb megnyomásával lehet a vezérlőt éleszteni, vagy készenlétbe állítani. 
Vörös gomb: → a gomb megnyomásával tisztán vörös szín kapcsolható. 
Zöld gomb → a gomb megnyomásával tisztán zöld szín kapcsolható. 
Kék gomb: → a gomb megnyomásával tisztán kék szín kapcsolható. 
Vajszínű gomb→ a gomb megnyomásával napfény szín kapcsolható. 
Narancs gomb:  → a gomb megnyomásával kvázi narancsszín kapcsolható. 
Sárga gomb: → a gomb megnyomásával kvázi sárga szín kapcsolható. 
Türkiz gomb: → a gomb megnyomásával kvázi cián szín kapcsolható. 
Lila gomb:  → a gomb megnyomásával kvázi lila szín kapcsolható. 
S+ gomb: → a gomb megnyomásával a futó folyamat (ok) sebessége növelhető. 
Flash gomb: → a gomb megnyomásával a villogtatás folyamat indítható. 
Bloom gomb: → a gomb megnyomásával három szín fokozatos változatása indítható. 
Smooth gomb: → a gomb megnyomásával hét szín fokozatos változatása indítható. 
S- gomb:→ a gomb megnyomásával a futó folyamat (ok) sebessége csökkenthető. 
Piros hangjegy: I. gyári program. 
Zöld hangjegy: II. gyári program. 
Kék hangjegy: III. gyári program. 
 
Amennyiben a termék működése során hibát, vagy bizonytalan működést tapasztal, akkor a terméket haladéktalanul feszültség 
mentesítse, majd cserélje / cseréltesse ki. 
 
Technikai adatok: 
Üzemi feszültség: 12-24V DC. Távvezérlő: 3V DC (CR2025). 
Teljesítménysor: 144W 
Csatlakoztatási lehetőség: tápdugóval, vagy szabványos csavaros sorkapoccsal. 
Működtetési hőmérséklettartomány: -20…+60 C° 
Védettség: IP20 
Rögzítés: Csavarral 
Méretek: 130x64x24 mm 
Nettó súly: 180g 
Importőr/forgalmazó: Led- Diszkont Kft, Magyarország 1152 Budapest, Városkapu u. 3. 
Származási hely: Kína 
Garancia: 24 hónap. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


