
S1 S2 S3

Dvojfarebný diaľkový RF ovládač AF-2819SCCT 09.289ST.04165

Prevádzka

Popis funkcií

Dôležité: Pred zapojením si pozorne prečítajte inštrukcie

Výstup RF signál

Pracovná frekvencia 868 / 915 / 434 MHz

Pracovná teplota 0 - 40 °C

Relatívna vlhkosť 8 % až 80 %

Rozmery 120 x 55 x 17 mm

Predná strana

Zadná strana

• Pre ovládanie 4 zón RF prijímačov osobitne

• CCT ovládanie farieb

• Vysoko citlivé a stabilné ovládanie pomocou presného dotykového farebného kolesa

• Kompatibilné so všetkými univerzálnymi RF ovládačmi

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

• Stupeň ochrany: IP20

Produktové informácie

Bezpečnostné upozornenia

Zdroj 4,5 V (3x AAA batérie)

Indikátor: ukazuje stav
diaľkového ovládača

Pri použití viacero prijímačov existujú dve možnosti zapojenia.
Možnosť 1: všetky prijímače zapojené v rovnakej zóne, napríklad v zóne 1.

Learning Key
RF LED Receiver

Zóna 1

Možnosť 2: každý prijímač zapojený zvlášt v inej zóne, napríklad zóna 1, 2, 3 alebo 4.

Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3

Diaľkový RF ovládač

Diaľkový RF ovládač

Learning Key
RF LED Receiver

Learning Key
RF LED Receiver

Learning Key
RF LED Receiver

Learning Key
RF LED Receiver

Dotknite sa farebného kolesa pre
výber teploty farby

Stlačte a podržte stlačené pre
zvýšenie / zníženie intenzity
osvetlenia

75% jas 100% jas

25% jas 50% jas

Stlačte pre ZAP / VYP všetkých zón

Stlačte a podržte pre zapamätanie
farby, stlačte znovu pre zvolenie
uloženej hodnoty

Očíslovanie zón: stlačte pre
výber zóny / zón, stlačte a podržte
stlačené pre ZAP / VYP vybranej
zóny

4,5 V (3x AAA batéria)

3. 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.

1. Spárovanie s RF prijímačmi

Zapnite RF
diaľkový
ovládač

Stlačte "Pamäťový
spínač" na RF
prijímači

LED osvetlenie pripojené
k RF prijímaču zabliká raz

Prijímač je úspešne
spárovaný s diaľkovým ovládačom

Dotknite sa farebného
kolesa        na RF
diaľkovom ovládači

Zvoľte číslo zóny
na diaľkovom RF
ovládači: 1-4

2. Spustite diaľkový RF ovládač po spárovaní

Zapnite RF
diaľkový
ovládač

Zvoľte číslo / čísla
spárovanej zóny

Pre ovládanie sa dotknite farebného
kolesa       alebo ktoréhokoľvek tlačidla

•�Toto zariadenie obsahuje AAA batérie, ktoré je potrebné vhodne skladovať a zlikvidovať.
•�Nevystavujte zariadenie vlhkosti.

Magnetický držiak


