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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
Az SL-2819T8 távszabályozóval akár külön-külön, akár szinkronban is vezérelhet 8 zónát, LED szalag világítás esetén 
pedig zónánként 1-1 vezeték nélküli vevőt. Az R, G, B és W színcsatornák független vezérlésével több millió árnyalatot 
állíthat be a távirányító segítségével.

Működési frekvencia: 434/869.5/916.5/ Mhz
Tápellátás: 3x1,5V AAA elem
Csatornák száma: 8

Méretek:
H: 131.4 mm
SZ: 43.8 mm
M: 24.3 mm

SL-2819T8 RGBW 8 zónás LED távszabályzó
fali tartóval

Érintős színszabályzó

Indikátor jelzőfény

R/G/B/W csatornák
Nyomja meg az egyes csatornák
ki/bekapcsolásához;
Tartsa nyomva a fény intenzitás
növeléséhez/csökkentéséhez 

Gyorsítás dinamikus módbanLassítás dinamikus módban

Tartsa lenyomva a fény intenzitásának
csökkentéséhez (összes csatornán)

Tartsa lenyomva a fény intenzitásának
csökkentéséhez (összes csatornán)

Hideg-, természetes- és melegfehér
színhőmérséklet választó gomb

Beépített dinamikus mód választó:
P- : előző;  P+ : következő mód

(10 választható fényjáték) Zóna gombok (8)
Nyomja meg a zóna/zónák kiválasztásához;
Tartsa lenyomva a zónák ki/bekapcsolásához



A beüzemelés lépései
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A jelvevővel törénő párosítás

Kösse be az RF vevőt (pl. SL-1009FA) a jelvevő leírásában szereplő bekötési
leírás segítségével.

Érintse meg a színszínszabályzót, ekkor a kétszer felvillanó
LED világítótestek jelzik a párosítás sikerességét.

Kapcsolja be a távirányítót.

Nyomja meg a betanító gombot a jelvevőn.

Nyomja meg a választott zóna számát a távirányítón (1-8)
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RF LED vevő
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Párosítás utáni vezérlés

Kapcsolja be a távirányítót.

Nyomja meg a választott zónához 
tartozó számot a távirányítón (1- 8).

Érintse meg a színkereket és annak 
segítségével valamint a távirányítón 
található gombok segítségével 
vezérelheti a LED világítótesteket.

Párosítás megszüntetése

Kapcsolja be a jelvevőt majd tartsa nyomva a 
betanító gombot 3 másodpercig, amíg a 
csatlakoztatott LED világítótestek kétszer 
felvillannak. Ez a párosítás megszüntetését 
jelzi.

RF LED vevő

Több vevő használata esetén
(Válasszuk ki a nekünk megfelelőt)

RF távirányító

1. Mindegyik vevőt egy zónára állítjuk (pl. Zone 1)

2. A vevőket külön zónára állítjuk (pl. Zone 1, Zone 2, Zone 3)

RF LED vevő RF LED vevő

RF LED vevő RF LED vevő RF LED vevő

RF távirányító


