
Használati utasítás 24 gombos táwezérl6vel ellátoil infrás RGB vezéílőhöz.LLsA/72w24K

KösZönjúk, hogy a termékúnket Választotta.

Áltatános biáonsági elóírások:
Mielőtt a terméket használatba venné, győzódjön meg annak sértetlenségéról és épségéről.
Törött, vagy sérült terméket ne használjon!
Amennyiben a hibás termék garanciális, ügye azt Vissza a vásárlás helyére. Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását,
vagy vigye aá a megfeleló gyújtópontok egyikére.
Figyelem!
Ne próbá§a meg a terméket saiát kezűleg megjavítani, módosítani, mert az a tevékenység egy villamos baleset fokozott
bekövetkeztével járhat A használhatadanná vált terméket veszélyes hulladékként kell kezelni és aí, az arra küelött
gyűjtópontokon kell leadni.

Használatba yá§:
A kicsomagolást köVetóen eltenörizze, hogy a csomag taílalmazza a táWezérlót, a Vevóegységet és annak satlakozóit.
Hiányos termék esetén kérje a hiány poüásat
Figyelem!
A vezérláeglség törpeJe§3qlré§ű! A táqfÉ§EEEs€ 12 vagy 3JV DC a tcmék gyártásatól függóenl _
A vezérFegysé§ es táwezértóie nérn bonthatól A vezérlőegység csatlakozóla a 72w-as műaiiyagházas modell
kivételével szabványos.
A vezérlót két módm lehet megtáplálni, kivétel a72\^1-os modell, mert azt csak tápcsaflakozór! ker€sdúl lehet megtápiálni. 70W
alatti teljesítmény esetén elegendó a szabványos tápcsatlakozón keresztü rregtidákú- 7üff Heü a hat tagos Zöld szírú d€ós
sorozatkapcson keresztül kell a Vezérlőegység táplálását biztositari. Eá a betádiátási pof*ot 7üru alati is haszT}atrEtjt*C
Ugyanezen sorozatkagocsba kell csatlakoztatni a vezérelendő RGB erryrorras közós pozitív- é§ §Zineflkénti negativ szálait
A vezérló egység táwezéílője egy cR2025-es elemről kapja a múködésáEz szús€g€§ eí,eigirit Ezt az elernet a táWezéíló
hátoldalán találhaió kihúzható elemtartó kihúzásával cserélhetjük.
A táwezérlő segitsqÉvel lehetséges a vezérlö működtetése. lnfra addátvitd eseien €ye{ri kell arra, hogy a táwezérló és a
vezérlóegységből ki\€zetett fehér kábel végén található vevófej lássa esyfirast, Ha ez írem valwd rreg akkor a kiadott utasítás
nem biztos, hogy eljut a vezérlőbe, mivel jelentősen függ a fal iníraíény visszaveró képe§s€éról i§.

A láwezérlőn található gombok jelentése és hatásuk:
1-es gomb: #T - a gomb megnyomásával a fényerót lépteii felfelé.
2-es gomb: fr1 - a gomb megnyomásával a fényerőt lépieti lefelé-
}as gomb: oFF - a gomb megnyomásával a Vezérló készenléti állapóa dlítható.
4-es gomb: oN _ 6 g,ornb megnyomásával lehei a vezérlót éleszteni.
5-ös gomb: R - a §oiTú megnyomásával tisztán vörös szín kapcsdható_
6-os gomb: G + a gornb megnyomásával tisztán zöld szín kapc§olható_
7-es gomb: B + a gorrü megnyomásáVal tisztán kék szín kapcsolható.
8-as gomb: W- a gorrú megnyomásáVal kvazi fehérfény kapcsolható.
9...11, 13.,.15, 17..-19,21...23-as gomb: különbözó elóre beiillított színek. A gomb
megnyomásával az döre beállított kvázi szín kapcsolható.
12_es gomb: FLASH -€gomb megnyomás.áyql a határozott Yaltásjíab,e$at i.díiiÉl3
16-os goínb: sTRoBF:- a goírb rnegrryomásával a vtillogtatás folyamat indííható
20-as gomb: FADE - a gomb megnyomásával az áttúnés folyamat indítható.
24-es gomb: sMooTH - a gomb megnyomásával a simítoti átínenet folyamat indítható.

A folyamatok ködi váliás €y másik íolyamat gombjának megnYomásával történik. A futó
folyamat m€állíiasa nincs lehetöség.
Amennyiben a teímék műktidése során hibát, Vagy bizonyialan múködést tapasztal, akkor
a terrBékei haladéktalanul íeszütiség rnentesítse, majd cseréIje / cseréltesse ki.

Technikai adatok:
Üzemi feszúltség: ,12 vagy 24VDc. Táwezédö: 3VDc és cR2025.
Te ljesítménysoc 7 2- 1 44W
csatlakoáatá§ bheiőség: tapdugóval, vagy szabványos dugós sorozai kapoccsal. 72W-os Vezérlő esetén különl€es

csatlakozóval ellátott kábel a szalaghoz és tápcsatlakozó a megtápláláshoz.
M űködteiési hőmérsékletiartominy: -20... +4o c "

Védettség: lP41
Rögzíiés: Csavar
Méretek: A csomagoláson felttinietve.
lmportőílforgalmazó: Led- Diszkont Kfi. Magyarország.
Származási hety: Kína
Garancia: 24 hónap.


