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Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen
használata annak meghibásodásához vezethet!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása
Igényes megjelenésű, kellemes tapintású (gumírozott) 6 zónás LED távszabályzó máneses fali tartóval.

Működési frekvencia: 434/868 Mhz
Tápellátás: 3x1,5V AAA elem
Csatornák száma: 6

Méretek:
H: 140 mm
SZ: 48 mm
M: 17 mm

SL-2819T6B RGBW 6 zónás LED távszabályzó
mágneses fali tartóval

Indikátor jelzőfény

4. csatorna: Fehér

Érintős színszabályzó

Fényerő fel

Fényerő le

KI/BE kapcsolás (minden zóna)

Lassítás dinamikus módban Gyorsítás dinamikus módban

Visszatérés az előző státuszba

Mentés: 6 szín, vagy mód mentése
6 pozícióba (6 zóna gombokra)

Megállítás/Indítás: 
10 beépített mód

R/G/B csatornák

6 zóna gomb: az egyes zónákra 6 színt,
vagy működési módot menthetünk



A beüzemelés lépései

Forgalmazó: Franklin Kft.
1161 Budapest, Rákospalotai határút 129.

Üzlet és átvevőpont:
1144 Budapest, Remény utca 34-36.

Ügyfélszolgálat: 0670 940 9205
rendeles@s-lightled.hu

www.s-lightled.hu

1. Jelvevővel történő összepárosítás 

Kapcsolja be a távirányítót.

Nyomja meg a betanító gombot a jelvevő egységen. 

Válasszon zónát a távszabályzó 1-6-ig számozott gombjainak segítségével.

Érintse meg a színválasztó panelt a távszabályzón.

A jelvevőhöz csatlakoztatott LED világítótestek felvillanással jeleznek vissza.

A távszabályzó és a vevőegység sikeresen párosítva lett.

2. Színek/üzemmódok/témák mentése: 

Kapcsolja be a távirányítót.

Válassza ki a már összepárosított csatornák egyikét (1-6).

A színvezérlő segítségével állítsa be a kívánt üzemmód/szín kombinációt.

Nyomja meg majd TARTSA NYOMVA az „S” jelzéssel ellátott gombot amíg a LED 
egyszer felvillan.

Rögtön utána nyomja meg az ön által választott számot (1-6) amire menteni szeretné 
a szín/üzemmód beállítást.

A jelvevőhöz csatlakoztatott LED világítótest felvillanással ad visszajelzést.

A beállított szín/üzemmód sikeresen el lett mentve.

3. Mentett üzemmódok és színek előhívása: 

Kapcsolja be a távirányítót. 

Válassza ki az előhívni kívánt beállítást a nyomógombok segítségével (1-6).

Nyomja meg az „S” jelzéssel ellátott gombot a távirányítón. 

Újra nyomja meg a kiválasztott csatorna számát (1-6), hogy előhívja a már mentett 
beállításokat.

4. Párosítás megszüntetése:

Nyomja meg majd TARTSA NYOMVA a jelvevőn található betanító gombot három 
másodpercig, amíg a csatlakoztatott LED világítótest kétszer fel nem villan. Ez azt 
jelenti hogy a párosítás sikeresen törölve lett.

RF LED vevő

RF LED vevő

Amennyiben több mint egy jelvevőt használ, azokat alkalmazhatja egy vagy több zónában is 
egyszerre. A különböző zónákhoz való kapcsolódás a már fent leírt módon történik.


