
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-2820 érintőpaneles fali RGBW
RF LED vezérlő

A termék leírása
Esztétikus kivitelű, nagy érzékenységű, fali üveglapos rádiófrekvenciás vezérlő RGB+W LED szalagok irányítására. Szab-
ványos 65mm-es szerelvénydobozba építhető. A fali vezérlővel fényforrásunkat ki- bekapcsolhatjuk, a színgyűrű 
segítségével egyedi színeket keverhetünk ki és tárolhatjuk azokat, fényerőt szabályozhatunk, illetve 10 előre 
programozott fényjáték (üzemmód) kiválasztására van lehetőségünk.

Működtető feszültség: 12-24V DC
Működési frekvencia: 434MHz/868MHz
Működési hőmérséklet: -20 C° - +60 C°
IP védettség: IP20

Termékjellemzők

Márka: S-Lightled   |  Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati 
útmutatót, mert a termék helytelen használa-
ta annak meghibásodásához vezethet!
Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

Típusváltozatok:
SL-2820B/AC fekete:
SL-2820B/DC fekete:
SL-2820W/AC fehér:
SL-2820W/DC fehér:

LEDV20650
LEDV2065
LEDV20666
LEDV2066

Cikkszám:

Nyomja meg a zóna kiválasztásához, tartsa
lenyomva a zóna ki/bekapcsolásához

LED jelzőfény

Nyomja meg a 10 programozott
effekt indításához/megállításához
Tartsa nyomva az effektek
gyorsításához/lassításához

Érintős R/G/B színválasztó

Tartsa nyomva az aktuális
szín elmentéséhez
Nyomja meg az elmentett
szín előhívásához

Nyomja meg minden zóna kikapcsolásához.
Nyomja meg a zónaválasztót (1/2/3/4), majd
tartsa nyomva a fény intenzitásának a
növeléséhez/csökkentéséhez

R/G/B/W csatornák: nyomja meg a csatorna ki/bekapcsolásához
Tartsa nyomva a csatorna fény intenzitásának növeléséhez/csökkentéséhez

DC verzió

SL-2820 DC

DC táp bemenet AC verzió
AC táp bemenet

SL-2820 AC
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A DC verzióhoz DC táp
bekötése is szükséges

AC verzió bekötése

DC verzió bekötése

12-24VDC táp

1. Kösse be a fali panelt és az RF vevőt a leírás alapján (attól függően, hogy milyen
RF vevőegységet használ, a hozzá kapott utasítások alapján járjon el)

2. Kapcsolja be a fali panelt a        gomb megnyomásával. A LED indikátor ekkor kékre vált.

Bekapcsolás és párosítás

Párosítás az RF vevővel

2. lépés: Válassza ki és nyomja meg a zóna gombját (pl. zone 4)

RF LED vevő

1. lépés: Nyomja meg az RF vevőegység betanító gombját

3. lépés: Érintse meg az érintős színkereket a távszabályzón.
A jelvevőhöz csatlakoztatott LED világítótestek felvillanással
jeleznek vissza. A párosítás elkészült.

A vezérlőn zónánként 4 általunk választott tetszőleges színkép tárolására van lehetőség. 
Ehhez tartsuk nyomva 2 másodpercig az „S” nyomógombot, az indikátor lila színre vált.
A lila fényjelzés alatt érintsük meg a használni kívánt tároló 1-4 gombok valamelyikét. A sikeres 
tárolást a kimenetre kötött LED felvillanása jelzi.
A tárolt színkép előhívása: bekapcsolt rendszernél válasszuk ki a használni kívánt zónát az 1-4 
gomb érintésével, majd nyomjuk meg az „S” gombot, végül az alkalmazni kívánt színkép tároló 
számát.

Színképek tárolása

A vezérlő 4 egymástól különálló zóna vezérlésére alkamas, működéséhez zónánként 
egy-egy RF vevőegység (pl. SL-1009FA controller) szükséges, amit párosítani kell a 
vezérlővel.

Kikapcsolás után vezérlő készenléti üzemmódban marad, melyet az indikátor LED piros 
fénye mutat, bekapcsolt állapotban ez kéken világít.
Áramszünet vagy teljes áramtalanítás után a rendszer statikus szín üzemmóddal indul. A 
párosítás törléséhez tartsa nyomva az RF vevő betanító gombját, amíg a csatlakoztatott 
világítótestek felvillanása vissza nem jelzi a párosítás törlését.


