
Nástenný RGBW diaľkový RF ovládač AF-2820 09.2820E.04176

LED indikátor

Popis funkcií

Dôležité: Pred zapojením si pozorne prečítajte inštrukcie

Predná strana

Dotknite sa farebného kolesa pre
výber R / G / B farby

R / G / B / W - 4 kanály: Stlačte pre ZAP / VYP kanálov,
Stlačte a podržte stlačené pre zvýšenie / zníženie intenzity osvetlenia vybraného kanála

Stlačte pre ZAP / VYP všetkých zón.
Stlačte tlačidlo zóny (1 / 2 / 3 / 4),

následne stlačte a podržte stlačené
pre zvýšenie / zníženie intenzity

osvetlenia vybranej zóny

Stlačte pre spustenie / pozastavenie
prehrávania 10 zabudovaných
efektov, stlačte a podržte stlačené
pre zníženie / zvýšenie rýchlosti
prehrávania vybraného efektu

Stlačte pre výber zóny, stlačte a podržte stlačené
pre ZAP / VYP príslušnej zóny

Stlačte a podržte pre zapamätanie
farieb / scén, stlačte znovu pre

zvolenie uloženej hodnoty / scény

Zadná strana

60,3 mm
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Produktové informácie

•�Nemanipulujte so zariadením, pokiaľ je pripojené do siete.
•�Nevystavujte zariadenie vlhkosti.

Bezpečnostné upozornenia

Schémy zapojenia

Výstup RF signál

Zdroj 12 - 24 VDC

Spotreba 200 mA

Pracovná teplota 0 - 40 °C

Relatívna vlhkosť 8 % až 80 %

Rozmery 86 x 86 x 29,1 mm

• Dotykové ovládanie

• Sklenené prevedenie (čierna a biela)

• Kompatibilné so všetkými univerzálnymi RF ovládačmi

• RGBW ovládanie farieb

• Pre ovládanie 4 zón RF prijímačov osobitne alebo spoločne

• Stupeň ochrany: IP20
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AC zdroj
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Spárovanie s RF prijímačmi

Zapnite nástenný
diaľkový ovládač

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.

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
Zvoľte číslo zóny na
nástennom  diaľkovom
ovládači: 1 - 4

Uloženie farby / scény / módu

Zapnite nástenný
diaľkový ovládač

Obnovenie uloženej farby / scény

Stlačte ktorékoľvek tlačidlo zóny, pre ktoré
chcete uložiť nastavenia farby / scény

Pripojené osvetlenie s DMX
dekóderom zabliká raz

Stlačte tlačidlá pre zvolenie
požadovanej farby / módu

Stlačte ktorékoľvek tlačidlo
zo spárovaných zón

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo "S",
pokiaľ LED indikátor nezabliká raz

Farba / scéna je
úspešne nastavené

Zapnite nástenný
diaľkový ovládač Stlačte tlačidlo "S"

Stlačte ktorékoľvek tlačidlo zóny pre
obnovenie farby / scény

Znova stlačte tlačidlo zóny
pre obnovenie nastavení

Inštalácia

DC verzia potrebuje napájanie
z DC zdroja

12 - 24 VDC
zdroj


