
Nástenný RGBW RF ovládač AF-2833RGB 09.2833R.04707

ZAP / VYP

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

10,1 mm
CR2430

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

Popis funkcií

Dôležité: Pred zapojením si pozorne prečítajte inštrukcie

Predná strana

Zadná strana

Podobne ako pri farebnom kolese,
stlačte alebo stlačte a podržte
stlačené pre dosiahnutie
požadovanej farby osvetlenia

Batéria: CR2430
Pred prvým použitím otvorte

kryt batérie a odstráňte ochranný film

Diaľkové ovládanie môže byž pripevnené na stenu skrutkami alebo prilepením.

Prevádzka

1. Spárovanie s RF prijímačmi

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.

Stlačte ktorékoľvek tlačidlo
na RF diaľkovom ovládači

Výstup RF signál

Pracovná frekvencia 868 / 915 / 434 MHz

Pracovná teplota 0 - 40 °C

Relatívna vlhkosť 8 % až 80 %

Rozmery 86 x 86 x 14 mm

• Pre ovládanie jednej zóny

• RGBW ovládanie farieb

• 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
RF ovládačom

Stlačte a podržte stlačené
pre zvýšenie / zníženie 

intenzity osvetlenia
C

Stlačte a podržte stlačené tieto dve tlačidlá spoločne počas dvoch sekúnd pre uloženie požadovanej farby.
Stlačte tieto dve tlačidlá spoločne pre obnovenie uloženej farby osvetlenia. Možné uložiť len jednu farbu.

Stlačte tieto dve tlačidlá spoločne pre zapnutie štvrtého individuálneho kanála "W", stlačte znovu pre jeho vypnutie.
Stlačte tieto dve tlačidlá spoločne a podržte stlačené pre zvýšenie / zníženie intenzity osvetlenia na štvrtom kanáli.


