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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
Négy zónás RGB/RGBW távszabályzó mágneses fali tartóval. Kompatibilis az összes SL-VK soro-
zatú vevővel. Az ultraérzékeny érintős színgyűrűvel gyors színbeállítás lehetséges, az R,G,B,W 
gombokkal a csatornákat szabályozhatja, ki-be kapcsolhatja a pontos színbeállítás érdekében. A 
beépített 10 fényjáték program sebességét is változtathatja, a világítási képeket elmentheti. 
Négy zónát működtethet külön beállításokkal vagy szinkronban.

SL-SK RS4 RGB/RGBW 4 zónás LED
szalag távszabályzó

2. Nyomja meg a “MATCH” gombot az RF vevőn.

1. Kösse be az RF vevőt annak használati útmutatója alapján.

3. Nyomja meg a dimmer bekapcsoló gombját. A LED
    állapotjelző felvillanással jelzi a sikeres párosítást.

4. Párosítás törlése: Nyomja meg a vevő “MATCH” gombját
5 másodpercig. A LED állapotjelző villogással jelzi a párosítás
törlését.

Párosítás RF vevővel

MATCH

Kimeneti jel: RF (2,4 GHz)
Üzemi feszültség: 3VDC (2xAAA)
Készenléti idő: 1 év
Távoli távolság: 30 m
Méret: L141 × W50 × H17,5mm

Termékjellemzők

Jelenet memória:
Rövid megnyomás előhívja a jelenetet,
hosszan megnyomva a 2 másodpercet
az aktuális színt az S1/S2 -be menti.

A LED jelzőfény zölden világít,
ha a mentés sikeres.

A fény ki/bekapcsolása

Rövid nyomásra kikapcsolja a fehér színt,
hosszan nyomva (1-6mp) a fehér fényerőt
állíthatja

Rövid nyomásra az RGB színek bekapcsolása,
hosszan nyomva (1-6mp) milliónyi színárnyalat
folyamatos váltakozása

Fényerő módosítása rövid nyomásra 10 szinten,
vagy hosszan nyomva (1-6mp) folyamatosan

Érintős színválasztó

Rövid nyomásra a 10 beépített mód léptetés,
hosszú nyomásra (2mp) folyamatos lejátszás

Dinamikus módban a sebesség állítása
Statikus módban a szaturáció beállítása

Zónák ki és bekapcsolása
Több zónát is kiválaszthat 
egyszerre történő megnyomással


