
 

 

Használati utasítás 40 gombos infrás távvezérlővel ellátott RGBW vezérlőhöz - LLSZVINFRARGBW96W40K 
 

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 vevőegységet és annak csatlakozóit. 
Hiányos termék esetén kérje a hiány pótlását. 
Figyelem! 
A vezérlőegység törpefeszültségű! A tápfeszültség 12-24V DC. 
A vezérlőegység és távvezérlője nem bontható! A vezérlőegység csatlakozója a 72W-os 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. 
A vezérlő egység távvezérlője egy CR2025-es elemről kapja a működéséhez szükséges energiát. Ezt az elemet a távvezérlő hátoldalán található 
kihúzható elemtartó kihúzásával cserélhetjük. 
A távvezérlő segítségével lehetséges a vezérlő működtetése. Infra adatátvitel esetén ügyelni kell arra, hogy a távvezérlő és a vezérlőegységből  
kivezetett fehér kábel végén található vevőfej lássa egymást. Ha ez nem valósul meg akkor a kiadott utasítás nem biztos, hogy eljut a vezérlőbe, 
mivel jelentősen függ a fal infrafény visszaverő képességétől is. 

 
A távvezérlőn található gombok jelentése és hatásuk: 
1-es gomb: ☼↑ → a gomb megnyomásával a fényerőt lépteti felfelé. 
2-es gomb: ☼↓ → a gomb megnyomásával a fényerőt lépteti lefelé. 
3-as OFF gomb: A szalag RGB részének kikapcsolása 
4-es ON gomb: → A szalag RGB részének bekapcsolása. 
5-ös gomb: R → a gomb megnyomásával tisztán vörös szín kapcsolható. 
6-os gomb: G → a gomb megnyomásával tisztán zöld szín kapcsolható. 
7-es gomb: B → a gomb megnyomásával tisztán kék szín kapcsolható. 
8-as gomb: W → a gomb megnyomásával kvázi fehér fény kapcsolható. 
9…24-es gomb: különböző előre beállított színek. A gomb 
megnyomásával az előre beállított kvázi szín kapcsolható. 
25-ös gomb: fényerő fel↑ – a gomb megnyomásával a a meleg fehér szín 
intenzitása növelhető. 
26-os gomb: fényerő le↑ – a gomb megnyomásával a a meleg fehér szín 
intenzitása növelhető.. 
27-es gomb: OFF – a gomb megnyomásával a a meleg fehér szín 
kikapcsolható. 
28-es gomb: ON – a gomb megnyomásával a a meleg fehér szín 
kikapcsolható. 
29..32-es gomb:  – a gomb megnyomásával a meleg fehér ledek adott 
fényerőre állíthatók. 
33-os gomb:  JUMP3 – a gomb megnyomásával a program a három 
alapszínt váltja egymás után. 
34-es gomb: FADE3 – a gomb megnyomásával a program a három 
alapszínt váltogat áttűnéssel. 
35-ös gomb: JUMP7 -  a gomb megnyomásával a program a három 
alapszínt és a négy származtatott színt folyamatosan egymás után vezérli 
áttűnéssel. 
36-os gomb: QUICK – a gomb megnyomásával a programok futási 
sebessége növelhető. 
37-es gomb: FADE7 – a gomb megnyomásával a program hét színt 
váltogat áttűnéssel.  
38-as: FLASH – a gomb megnyomásával a vezérlő színeket villogtat. 
39-es: AUTO -  a gomb megnyomásával a program az összes tárolt 
programot lefuttatja. 
40-es: SLOW – a gomb megnyomásával a programok futási sebessége 
csökkenthető 
 
Amennyiben a termék működése során hibát, vagy bizonytalan működést tapasztal, akkor a terméket haladéktalanul feszültség mentesítse, majd 
cserélje / cseréltesse ki. 
Technikai adatok: 
Üzemi feszültség: 12-24VDC. Távvezérlő: 3V DC (CR2025 elem). 
Kimeneti teljesítmény: 96W 
Csatlakoztatási lehetőség: tápdugóval és az RGBW led szalaghoz kialakított 5 tűs csatlakozóval. 
Működtetési hőmérséklettartomány: -20…+60 C° 
Védettség: IP20 
Rögzítés: Csavar 
Méretek: 136x48x59 mm 
Importőr/forgalmazó: Led- Diszkont Kft, Magyarország 1152 Budapest, Városkapu u 3. 
Származási hely: Kína 
Garancia: 24 hónap. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


