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SL-SK V1-KF LED dimmer vevő,
4 csatornás (RGBW) RF vezérlő

Márka: S-Lightled  |  Cikkszám: LEDVSK016  |  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
4 csatornás, állandó feszültségű LED RF vezérlő, amely 4 zónás 2,4G RF távirányítóként is használható. 4 gombos 
dimmelés, digitális numerikus kijelző, 256 szintű 0-100%-os fényerőszabályozás villogás nélkül. Választható 
1000/2000/4000/8000Hz PWM frekvencia, illetve logaritmikus vagy lineáris fényerő görbe.

Szabályzó gombok

Táp bemenet -

Táp bemenet +

Digitális kijelző

Kimenet CH4 LED -

Kimenet CH3 LED -

Kimenet CH2 LED -

Kimenet CH1 LED -

Kimenet LED +

Beállítás gombok

Tápegység 12-24 VDC

Tápegység 12-24 VDC

Egyszínű LED szalag

Egyszínű LED szalag

Egyszínű LED szalag

Egyszínű LED szalag

RF távirányító (opcionális)

Dimmer vevő

Dimmer vevő

Dimmer vevő

Dimmer vevő

Bekötés

4 csatornás, LED RF vezérlőként =

= 4 zónás RF távirányítóként
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Működtetés

4 gombos
fényerőszabályozás

CH1 fényerő
(000-100)

CH2 fényerő
(000-100)

CH3 fényerő
(000-100)

CH4 fényerő
(000-100)

Röviden nyomva: Be- vagy kikapcsolja mind a 4 csatorna/zóna fényét. Ha a fény ki van kapcsolva, a 
kijelzőn "OFF" jelenik meg.
Hosszan nyomja meg 5 másodpercig: RF távirányítóval való párosítás állapotába lép (kijelzőn "RLS").
5 másodpercen belül nyomja meg a fényerőszabályozó / RF távirányító bármelyik zónagombját, a 
kijelzőn megjelenik az "RLO" felirat, jelezve hogy a párosítás sikeres.
Hosszan nyomja meg 10s: "RLE" kijelzésig, törölje az összes illesztett RF távirányítót.
Hosszan nyomja meg 15s: A gyári alapértelmezett paraméterek visszaállítása, kijelzés: "RES".

Beállítás gombok
használata

Röviden nyomva: Az 1. jelenet visszahívása, kijelzés "1-C".
Hosszan nyomja meg 2s: Az aktuális állapot mentése az 1. jelenetbe, kijelzés "1-d".
Hosszan nyomja meg 5s: Készüljön fel a kimeneti PWM frekvencia beállítására: nyomja meg röviden a 
Scene1 billentyűt a következő beállítások közötti váltáshoz 1000Hz ("F10"), 2000Hz ("F20"), 4000Hz 
("F40") vagy 8000Hz ("F80") között. Magasabb PWM frekvencia alacsonyabb kimeneti áramot ad, 
nagyobb zajt okoz, de alkalmasabb pl. a kamerafelvételhez (nincs villogás a videókban).
Nyomja meg hosszan a Scene1 gombot 2 vagy 10 másodpercig, ekkor kilép a kimeneti PWM frekvencia 
beállításából.

Röviden nyomva: A 2. jelenet visszahívása, kijelzés "2-C".
Hosszan nyomja meg a 2s: Az aktuális állapot mentése a 2. jelenetbe, kijelzés "2-d".
Hosszan nyomja meg 5s: Készüljön fel a kimeneti fényerőgörbe beállítására: nyomja meg röviden a 
Scene2 gombot a következő beállítások közötti váltáshoz: lineáris görbe ("C-L") vagy logaritmikus görbe 
("C-E"). Hosszan nyomja meg a Scene2 gombot 2s-ig vagy 10s-ig, hogy kilépjen a kimeneti fényerőgörbe 
beállításából.

Működtetés 4 zónás RF távirányítóként / párosítás

Ez a 4 gombos vezérlő RF távirányítóként működik, amely több egyszínű LED RF
vezérlővel is párosítható. A párosítás két módja az alábbi: 

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 (többzónás 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.

Lineáris
fényerő
görbe

Logaritmikus
fényerő
görbe


