
Nástenný RF RGB / CCT / 1-farebný ovládač AF-2805ST

10,1 mm

RGB verzia
Stlačte a podržte stlačený otočný spínač pre nastavenie jasu na 100 %.

Dvakrát stlačte otočný spínač pre prepnutie medzi RGB módom a ovládaním jasu.

Otočte otočný spínač pre zmenu farby (RGB mód) alebo stmievanie medzi 1 % až 100 % (ovládanie jasu).

Dvojfarebná verzia
Stlačte a podržte stlačený otočný spínač pre nastavenie jasu na 100 %.

Dvakrát stlačte otočný spínač pre prepnutie medzi dvojfarebným módom a ovládaním jasu

Otočte otočný spínač pre zmenu teploty farby (2-farebný mód) alebo stmievanie medzi 1 % až 100 % (ovládanie jasu)

Jednofarebná verzia
Otočte otočné tlačidlo pre stmievanie v rozsahu 1 % až 100 %.
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Pred prvým použitím otvorte
kryt batérie a odstráňte ochranný film

Popis funkcií

Dôležité: Pred zapojením si pozorne prečítajte inštrukcie

Stlačte otočné tlačidlo
pre ZAP / VYP

Zadná strana

Batéria: CR2430
Pred prvým použitím otvorte
kryt batérie a odstráňte ochranný
film

Diaľkové ovládanie môže byž
pripevnené na stenu skrutkami
alebo prilepením.

Inštalácia

Hlavná výhoda tohto ovládača je jeho univerzálnosť a integrovateľnosť do množstva rámčekov od rôznych výrobcov.

BEKER S1, B1, B3, B7 glass

GIRA Standard55, E2, Event, Esprit

JUNG A500, Aplus

MERTEN M-smart, M-Arc, M-Plan

Prevádzka

1. Pair with RF receivers:

Na RF prijímačí stlačte
tlačidlo "Pamäťový spínač"

2. Odstránenie spárovania:
Stlačte a podržte tlačidlo "Pamäťový spínač" na prijímači počas minimálne troch sekúnd, pokiaľ LED kontrolka na
prijímači nezabliká dvakrát, čo naznačí, že spárovanie bolo úspešne odstránené.

Otočte alebo stlačte
otočný spínač

Výstup RF signál

Pracovná frekvencia 868 MHz

Pracovná teplota 0 - 40 °C

Relatívna vlhkosť 8 % až 80 %

Rozmery 86x 86 x 26,9 mm

• Pre ovládanie jednej zóny

• 1-farebná, 2-farebná alebo RGB verzia

• Kompatibilné so všetkými univerzálnymi RF ovládačmi

• 1 prijímač môže byť spárovaný s max. 8 diaľkovými ovládačmi 

• Stupeň ochrany: IP20

Produktové informácie

•�Toto zariadenie obsahuje gombíkovú lítiovú batériu, ktorú je potrebné vhodne skladovať a zlikvidovať.
•�Nevystavujte zariadenie vlhkosti.

Bezpečnostné upozornenia

Zdroj 3 V (1x CR2430 batéria)

LED osvetlenie pripojené
k RF prijímaču zabliká raz

Prijímač je úspešne
spárovaný s diaľkovým
ovládačom


