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SL-SK R8-1+VP RGBW LED szalag
vezérlő szett 4x6A

Márka: S-Lightled  |  Cikkszám: LEDVSK011  |  Származási hely: Kína

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

A termék leírása
2.4G RF vezeték nélküli 4 csatornás LED vevő és távvezérlő kapcsoló RGBW LED szalagokhoz. 10 beépített mód, egyszerű 
fokozatmentes színbeállítás az érintős színkerék segítségével.

Kimeneti jel: RF (2,4 GHz)
Üzemi feszültség: 3VDC (CR2032)
Készenléti idő: 1 év
Távoli távolság: 30 m
Méret: L107 × W58,5 × H9mm
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LED távirányító

Vevő

Bemeneti feszültség: 12-24VDC
Kimeneti típus: PWM állandó feszültség
Kimeneti áram: max. 6A/CH, összesen max. 15A
Méret: L114 × W38 × H20mm
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Tápegység
12-24 CDC

Be/Ki: A fény be-/kikapcsolása.
Színkerék: Érintse meg az RGB szín megváltoztatásához.
Üzemmód: Rövid lenyomással futtassa a következő dinamikus üzemmódot, hosszú nyomással folyamatosan vált a módok 
közt.
Sebesség/telítettség: Dinamikus módban állítsa be a sebességet röviden megnyomva (10 szint). 2 másodpercig nyomva 
tartva visszaáll az alapértelmezett sebességre. Statikus RGB színek esetén állítsa be a telítettséget rövid ideig megnyomva 
(11 szint), 1-5 másodpercig nyomva tartva pedig folyamatosan váltva (256 szint).
Fény +/-: állítsa be a fényerőt, röviden nyomva 10 fényerő szinten, 1-5 másodpercig nyomva 256 szinten.
R/G/B: Rövid megnyomás esetén közvetlenül a piros, zöld vagy kék színt kapja. Nyomja meg hosszan a gombot az R/G/B 
fényerő folyamatos beállításához.
W: Rövid megnyomással be-/kikapcsolhatja a W (fehér) csatornát. Tartsa lenyomva a W fényerő folyamatos beállításához és 
változtassa meg a telítettséget a fehér szín hozzáadásával.
Jelenet: Rövid lenyomással előhívhatja a jelenetet, hosszan lenyomva a 2 másodpercig az aktuális színt a jelenetbe menti.

A távirányító gombjai

A távirányító párosítása

Bekötés

Röviden nyomja meg a vevőegység “MATCH” gombját, majd nyomja meg a távvezérlő be/ki gombját 5 másodpercen belül.
Törlés: Tartsa lenyomva a vevőegység “MATCH” gombját 5 másodpercig, és törölje az összes párosított távirányítót.

Fontos: A távirányító egy frekvencián működik, ezért hatókörön belül azonos típusú távirányító használata nem ajánlott, 
mivel a szett távirányítója egy másik, azonos távirányítóval párosított vevőegységet is vezérelni fog. Ebből kifolyólag 
főként egyedi használatra ajánljuk.
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