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SL-SK V1-T LED dimmer vevő RF 12/24V 1x20A

Márka: S-Lightled  |  Cikkszám: LEDVSK002  |  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
Az  SL-SK V1-T LED dimmer vevő 12/24VDC LED szalag fényerőszabályzására használható, jó minőségű, plusz szolgál-
tatásokkal rendelkező vezérlő. Vezérelhető távszabályzóval, vagy nyomógombról a Push Dim bemenetről. 0-100%-ig 
dimmelhető villogás mentesen. A vezérlőhöz egyszerre 10 távirányítót is csatlakoztathatunk párhuzamosan, ezek bárme- 
lyikéről szabályozhatjuk a fényerőt. Több V1-T is alkalmazható a világítási rendszerben, a beépített automatikus továb-
bítás/sugárzás funkció segítségével a vezérlő 15 méteren belül automatikusan szinkronizálja a további vezérlőket.

Termékjellemzők
Bemeneti feszültség: 12-24VDC
Kimenet: 240W/480W
                   (12V/24V)
Kimeneti áram: max. 1CH, 20A/CH
IP védelem: IP20
Vezérlő távolság: 30 méter

Fény be-/kikapcsolási átmenet beállítása

Nyomja meg hosszan a Match gombot 5 másodperig, majd 
nyomja meg röviden a Match gombot 3-szor. Ekkor a fény 
be-/kikapcsolási ideje 3 másodpercre áll be, a jelzőfény 
3-szor villog. Hosszan nyomja meg a Match gombot 10 
másodperig, így visszaállítja a gyári alapértelmezett 
paramétert, a fény be-/kikapcsolási idő is visszaáll 
0,5mp-re.
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Bekötés:

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 (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.

A  Push-Dim interfész lehetővé teszi az 
egyszerű dimmelést fali kapcsolókkal 
is. A fali kapcsolót hosszan nyomja 
(1-6mp) a fokozatmentes fényerősza-
bályozáshoz. Minden további hosszú 
nyomásra a fényerősség az ellenkező 
irányba változik.
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