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NÁVOD NA POUŽITIE
Dotykový RGBW ovládač 12A

Upozornenie:
1. Nevystavujte komponenty tohto produktu priamej vlhkosti.
2. Nevystavujte komponenty tohto produktu nadmerne vysokej teplote.
3. Držte mimo dosah detí.
4. Ak sa vyskytnú problémy, obráťte sa na predajcu.
5. V zariadení nepoužívajte mix obyčajných, alkalických, nabíjateľných batérií.
6. Nepoužívajte naraz staré a nové batérie.
7. Vybité batérie bezodkladne vyberte z diaľkového ovládača.
8.  Kontrolér musí byť správne zapojený.

Technické údaje:

Párovanie diaľkového ovládača ku kontroléru
Jeden diaľkový ovládač môže ovládať iba jeden kontrolér.
1. Vložte batérie do diaľkového ovládača
2. Pripojte LED pás ku kontroléru.
3. Pripojte napájací zdroj ku kontroléru. Použite vstup 1 alebo vstup 2.
4. Zapnite napájanie do zdroja.
5. Po zapnutí napájania (do 6s) stlačte naraz tlačidlá (párovanie) po dobu 2 sekúnd.
6. Ak sa párovanie podarilo LED svetlo blikne.
7. Ak sa párovanie nepodarilo opakujte párovanie.

Rozhranie diaľkového ovládača:

Rozhranie kontroléra:

Zoznam programov
1. biela + posledná zvolená farba na farebnom kruhu
2. statická biela
3. zmena 7 farieb so stmavením
4. zmena farieb so stmavením (červená, zelená, modrá, biela)
5. zmena farieb (červená, zelená, modrá, biela)
6. zmena 7 farieb
7. zmena farieb (biela, červená)
8. zmena farieb (biela, zelená)
9. zmena farieb (biela, modrá)
10. blikanie (červená)
11. blikanie (zelená)
12. blikanie (modrá)
13. blikanie (biela)
14. prelínanie farieb

Pri statických farbách je možné meniť jas LED svetla.
Pri dynamických programoch je možné meniť 
jas a rýchlosť programu. 

Vzdialenosť ovládania
Prevádzková teplota

Diaľkový ovládač
Frekvencia ovládania

Napájanie
Vysielací výkon

Spotreba v nečinnosti
Rozmery

Kontrolér
Vstup

Výstup
Výstupný prúd 

Celkový výstupný prúd

>20m
-20°C ~  55°C

2.4GHz RF
2*AAA batéria
6db
10uA
110x52x20mm

12 ~ 24V DC
4 kanály
6A (kanál)
Max. 12A
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Dovoz a distribúcia:
Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice
Vyrobené v Číne


