
Uživatelská príručka pre RGBW diaľkové ovládánie 

Tento manuál popisuje dva typy RGBW diaľkových ovládačov pre RGBW produkty. Oba majú rovnaké funkcie,
ale iné spracovánie. Oba ovládače dokážu ovládať LED svetla až vo 4-och zónách, meniť ich farbu,
regulovať jas, prepínať medzi studenou a teplou bielou a tiež medzi rôznými programami. V tomto 
manuále se dozviet o:
Obr. 1: dotykovom RGBW diaľ. ovládači
Obr. 2: RGBW diaľ. ovládači s tlačítkami

Základné ovládacie funkcie
(vyznačené v pravom obrázku)
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Dlhým stiskom tlačítka “Master ON” alebo “Zone ON” prejdite do módu bielého svetla.
Na farebnom posuvníku môžete vybrať ľubovoľnú farbu.
Jas môžete meniť pomocou regulátora jasu +-.
Programy:

Program 1 (pozvoľné striedanie RGBW farieb)
V tomto programu dochádza k postupnému, plynulému striedaniu červenej, zelenej, modrej a bielej 
farby.
Program 2 (Farebný záblesk)
V tomto programu dochádza k rychlému striedanbiu červenej, zelenej, modrej, bielej, žltej a fialovej 
farby.
Program 3 (Disco)
Rychlé striedánie a preblikávánie rôznych farieb.
Program 4 (Rastúci intenzita červenej farby a záblesk)
V tomto programu sa červená farba rozjasní z 0 na 100 %, vypne se a potom trikrát zabliká.
Program 5 (Rastúci intenzita zelenej farby a záblesk)
V tomto programu sa zelená farba rozjasní z 0 na 100 %, vypne se a potom trikrát zabliká.
Program 6 (Rostoucí intenzita modré barvy a záblesk)
V tomto programu sa modrá barva rozjasní z 0 na 100 %, vypne se a potom trikrát zabliká.
Program 7 (Zmena farieb + záblesk)
V tomto programu se několik barev prolne do sebe a pak náhodně blikají.
Program 8 (Prelínánie)
V tomto programu dochádza k vzájomnému prelínániu rôznych farieb.
Program 9 (Blikanie bielej)
Jednoducho začne blikať biela farba.
TIPY:
Pre stlmenie všetkých RGBW svetiel zároveň alebo úpravu ich farieb stlačte "Master ON". Pokiaľ 
chcete túto operáciu vykonať pri jednotlivých farieb, stlačte "Zone ON". Po druhé vyberte farbu 
alebo jas pomocou farebného posúvača alebo regulátora jasu.

Farebný posuvník

Jas -
> Základních funkcích dálkového ovládání
> Párování nových světel s dálkovým ovládáním
> Seskupování více světel Rychlost -
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Párovaním nových svetiel s diaľkovými ovládačmi:
1. Zvoľte zónu, do ktorej chcete svetlo priradiť (od 1 do 4)
2. Pomocou hlavného vypínača alebo vytiahnutím kábla zo zásuvky odpojte svetla v danej zóne
od hlavného prívodu elektrického prúdu.
3. Teraz svetlo znovu zapnite a počas 3 sekúnd na diaľkovom ovládači raz krátko stlačte niektoré z tlačidiel "Zone ON".
4. Keď je operácia dokončená, svetlo trikrát pomaly zabliká.

Odpojenie svetiel:
1. Pomocou diaľkového ovládania zistite, ktorá zóna (1 až 4) je so svetlom spárovaná
2. Pomocou hlavného vypínača alebo vytiahnutím kábla zo zásuvky odpojte svetla v danej zóne
od hlavného prívodu elektrického prúdu.
3. Teraz svetlo znovu zapnite a počas 3 sekúnd päťkrát rýchlo stlačte jedno z tlačidiel "Zone ON" zodpovedajúcu zóne, ktorú 
chcete odpojiť.
4. Keď je operácia dokončená, svetlo šesťkrát rýchlo zabliká.

Zoskupenie viac svetiel
Ku každej zóne na štvorkanálový diaľkový ovládaní môžete pripojiť nekonečné množstvo radičov, a to tak, že je 
pomocou kódu spárujete s rôznymi zónami. Týmto spôsobom môžete vytvárať rôzne skupinové kombinácie. Na 
niekoľko príkladov zoskupení sa môžete pozrieť nižšie.
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Pre diaľkové ovládanie odporúčame použiť dobíjacie batérie.
Z tohto dôvodu k našim výrobkom nezahrnujeme obyčajné batérie. Dúfame, že oceníte naše 
voľby, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, a že vám nespôsobí žiadne komplikácie.

_________________________________________________________________________
eLED s.r.o.,  Postajok 269/4, 085 01 Bardejov, IČO: 51881969, IČ DPH: SK2120825817

pm
Pečiatka




