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Nastavení

1. Párování s RF přijímačem:

Přehled funkcí

Důležité: Přečtěte si všechny pokyny před instalací

Výstup RF signál

Pracovní frekvence 869.5/916.5/434MHz

Provozní teplota 0-40°C

Relativní vhlkost 8% až 80%

Rozměry 153x52x19mm

Přední strana
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• Ovládá 4 samostatné zóny

• RGBW ovladač

• Kompatibilní se všemi univerzálními RF přijímači

• 1 přijímač může být spárován s max. 8 různými dálkovými 
ovladači.

• Vodotěsnost: IP20

Technické údaje

Bezpečnost a Varování

Napájení 4.5V(3xAAA battery)

2. Jak zrušit spárování:

4.5V(3xAAA baterie)

zone

scene

R G B

1 2 3 4

S1 S2 S3 S4

Dotykem můžete zvýšit nebo snížit
celkový jas

Přepnutí mezi teplou bílou /
přírodní bílou / studenou bílou
barvu smíchanou barvou RGB

Stisknutím vyvoláte jeden ze 4 režimů:
skok, blesk, stmívání, stroboskop

Play/Pause tlačítko: stisknutím play/pause
přehrajete 10 připravených módů. Stisknutím a
podržením urychlíte běžící program.

Tlačítko pro nastavení programu: stiskněte
tlačítko, LED osvětlení připojené k přijímači
jednou blikne. Pak se dotknete barevného 
kolečka. Můžete zvolit 2-5 druhů barev 
(max. 5 barev), pak znovu stiskněte tlačítko 
P, LED osvětlení připojené na přijímači 
bude opět blikat, což znamená, že program 
byl dokončen. Stiskněte tlačítko      pro 
spuštění programu.

4 zóny: pro zapnutí / vypnutí stiskněte
tlačítko zóny. Stisknutím a podržením
zvýšíte / snížíte intenzitu osvětlení
odpovídající zóny

Stisknutím a podržením tlačítka
uložíte barvu / scénu / režim;
Klepnutím vyvoláte uložené
položky

R, G, B, W kanály, stisknutím zapnete / 
vypnete odpovídající kanál, stisknutím a 
podržením zvýšíte / snížíte intenzitu 
osvětlení kanálu

Dotykem na barvu získáte zvolenou barvu

Stisknutím zapnete nebo vypnete všechny zóny.

Přehrávání z ovladače po spárování

Stiskněte číslo 
spárované zóny

Zapněte 
ovladač

Dotkněte se barevného kolečka nebo 
klikněte na jiné tlačítko pro ovládání

Programování provozního režimu:

Stiskněte číslo 
spárované zóny

Zapněte 
ovladač

Klepněte na tlačítko P, LED osvětlení 
připojené k receiveru jednou blikne

Dotykem na barevné kolečko 
vyberte 2-5 druhů barev 

Stiskněte znovu tlačítko P, LED osvětlení 
připojené na přijímači opět blikne

Program dokončen. 
Stiskněte tlačítko pro 
spuštění programu

Stiskněte tlačítko pro 
výber režimu přehrávání

Pokud použijete více přijímačů, máte dvě možnosti:
Varianta 1: Mít všechny přijímače ve stejné zóně, v zóně 1

Learning Key

RF LED Receiver

Zóna 1

Varianta 2: Mít každý s přijímačů v jíné zóně, v zóně 1 - 4

Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3

RF dálkový ovladač RF dálkový ovladač

Learning Key

RF LED Receiver

Learning Key

RF LED Receiver
Learning Key

RF LED Receiver
Learning Key

RF LED Receiver

W+

W

• Zařízení obsahuje baterie, které musí být správně uloženy.
• NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.

Zapněte dálkový ovladač. Stiskněte tlačítko “Learning Key” na RF přijímači, nebo třikrát připojte a odpojte napájení. 
Stiskněte tlačítko zóny 1-4 na RF dálkovém ovladači. Dotkněte se berevného kolečka. LED svítidlo připojené k 
přijímači jednou blikne. Přijímač je úspěšně spárovaný s ovladačem (vysílačem).

Stiskněte a podržte tlačítko “Learning Key” na přijímači po dobu delší než 3 sekundy, dokud nezačne blikat připojené LED 
svítidlo, což znamená, že spárování bylo úspěšně smazáno
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