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SL-SK RT5+V5-M RGB+CCT
LED szalag vezérlő szett 5x3A

Márka: S-Lightled  |  Cikkszám: LEDVSK018  |  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
V5-M RF LED vezérlő, 5 csatornás állandó feszültségű kimenettel. Használható RGB/CCT (színváltós+szabályozható 
színhőmérsékletű fehér) LED szalag vezérlésére. Kimenet csatornánként max. 3A. Egy vezérlő akár 10 távirányítóval is 
párosítható 30 méteren belül.

Kimeneti jel: RF (2,4 GHz)
Üzemi feszültség: 3VDC (CR2032)
Készenléti idő: 1 év
Távoli távolság: 30 m

Termékjellemzők

LED távirányító

LED vevő

Bemeneti feszültség: 12-24VDC
Kimenet: 5x (12-24)VDC
Kimeneti áram: max. 5CH, 3A/CH
Méret: L97 × W33 × H18mm

Táp bemenet +

Táp bemenet -

DC aljzat bemenet

LED állapotjelző

MATCH gomb

Kimenet LED +

Kimenet R piros LED -

Felfogató

Kimenet G zöld LED -

Kimenet B kék LED -

Ki: WW melegfehér LED -

Ki: CW hidegfehér LED -

Felfogató

A távirányító párosítása

MATCH GOMBBAL: 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.

POWER RESTART FUNKCIÓVAL: Szüntesse meg a tápellátást, majd
kapcsolja vissza. Ismételje meg újra, majd rögtön nyomja meg röviden a 
be/kikapcsoló gombot (egyzónás távirányító). vagy a zónabillentyűt (több-
zónás távirányító) 3-szor a távirányítón. A fény 3-szor villog, ami azt jelenti, 
hogy a párosítás sikeres.
Törlés: Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja vissza. Ismételje meg 
újra, majd azonnal nyomja meg röviden a be/kikapcsoló gombot (egyzónás 
távirányító). vagy a zónabillentyűt (többzónás távirányító) 5-ször a 
távirányítón. A fény 5-ször villog, hogy az összes illesztett távvezérlőt 
törölték.

Fény be-/kikapcsolási idő beállítás:
Nyomja hosszan a MATCH gombot 5 másodpercig, majd nyomja meg röviden a MATCH gombot
háromszor, így 3 másodpercre állítja az elhalványulás/felvillanás idejét. Nyomja hosszan 10
másodpercig a MATCH gombot, hogy visszaállítsa a gyári beállításokat, ezzel együtt 
él másodpercre az elhalványulás idejét.
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Fény ki/be kapcsolás

Érintse meg az RGB szín, vagy a színhőmérséklet beállításához.
Nyomja meg az RGB, vagy a CCT gombot a váltáshoz.

Állítsa be az RGB szín, vagy a színhőmérséklet fényerejét rövid nyomással 10,
hosszan lenyomva pedig 256 szinten.

Állíthatja a színhőmérsékletet a WW/CW csatornán röviden nyomva 11 szinten,
hosszan nyomva pedig folyamatosan.

Röviden nyomva 24 beállított RGB színt állíthat be.

Röviden nyomva a következő dinamikus módra ugrik, hosszan pedig
folyamatosan vált a módok között.

Röviden nyomva kikapcsolja a fehér csatornákat, hosszan nyomva folyamatosan váltja
a fehér szín fényerejét.

Röviden nyomva behívja az elmentett jelenetet, hosszan nyomva elmenthetjük az aktuális
fényeket az S1/S2 jelenet gombokra. Az indikátor zölden világít, ha a mentés sikeres.

Röviden nyomva kapcsolhatja az R,G,B színeket, hosszan nyomva milliónyi színárnyalatot
állíthat be.

A dinamikus RGB módban röviden nyomva 10 szinten beállíthatja a sebességet, hosszan
nyomva (2mp) visszaáll az alapértelmezettre.
Statikus RGB módban a szíturáció beállítására szolgál, az RGB színekhez fehér színeket
keverhet rövid nyomással 11, míg hosszan lenyomva 256 szinten.

Bekötés

RGB+CCT LED szalag

RGB+CCT
távirányító

12-24VDC tápegység

DC Adapterrel

* Megjegyzés: Nyomja hosszan a MATCH gombot 10 másodpercig, ha nem engedélyezi az RGB és CTT fények együttes használatát.
   Nyomja hosszan a MATCH gombot 15 másodpercig, ha engedélyezi az RGB és CTT fények együttes használatát, ez egyúttal gyári visszaállítást is jelent.

Használati lehetőségek
Minden vevő egy zónában

Minden vevő külön zónában (1,2,3,4...)


