
04150822      LED ovládač - RGB music kontroler pre LED pásiky

Popis 
Tento 20-tlačidlový hudobný infračervený ovládač LED diód využíva pokročilú riadiacu jednotku. Používa sa pre ovladanie rôznych LED  
svetiel, napríklad bodových zdrojov svetla, flexibilných LED svetelných pásov, svetiel na stenách, svetiel na sklenených stenách a pod. Tento ovlá-
dač ponúka mnoho výhod, ako sú nízke náklady na prevádzku, jednoduché pripojenie, ľahké pouzitie. Bežne môžete ovládať svietivosť, farby, 
zmenu farieb pomocou diaľkového ovládača. Ak ho prvo prepnete do režimu regulácie zvukom, budú sa meniť farby podľa rytmu hudby. 

Technické údaje                                                                                      Typické použitie 
Pracovná teplota:    -20°C – 60°C 
Vstupné napätie:    DC 12-24V 
Výstup:    3 kanály 
Spôsob pripojenia:    spoločný pól 
Vonkajšie rozmery (v x š x d):  22mm x 35mm x63mm 
Veľkosť balenia (v x š x d):   25mm x 115mm x215mm 
Hmotnosť:    50g 
Spotreba energie:    < 1W 
Výstupný prúd:    < 2A (každý kanál) 
Výstupný výkon:   < 72W

Funkcie diaľkového ovládania

Tlačidlo Funkcia

Keď ste v statickom režime (predvolené), môžete nastaviť svietivosť v 16 stupňoch.
Keď ste v režime JUMP3, JUMP7, FADE3, FADE7, môžete nastaviť frekvenciu blikania v 8 stupňoch.

ON/OFF Zapnutie / vypnutie ovládača. 
Červená / zelená / modrá / biela / 

Oranžová / žltá / tyrkysová / fialová Výber požadovanej statickej farby.

JUMP3 Budú sa skokovo striedať 3 farby
JUMP7 Budú sa skokovo striedať 7 farieb
FADE3 Budú sa postupne striedať 3 farby
FADE7 Budú sa postupne striedať 7 farieb

Režim ovládania zvukom 1 (bežná hudba): všetky farby sa budú postupne alebo skokovo meniť v závislosti 
na hudbe / rytmu. Ak nie je pripojený alebo nájdený hudobný vstup, budú sa farby meniť postupne. 

 

Režim ovládania zvukom 2 (pomalá hudba): všetky farby budú pomaly alebo skokovo meniť podľa hudby / 
rytmu. Ak nie je pripojený alebo nájdený hudobný vstup, budú sa farby pomaly meniť v režime dýchanie.

Režim ovládania zvukom 3 (aktívny hudba): všetky farby sa budú skokovo meniť v závislosti
na hudbe / rytmu. Ak nie je pripojený alebo nájdený hudobný vstup, zostanú svietiť aktuálne farby.

Režim ovládania zvukom 4 (hudba DJe): všetky farby sa budú meniť v závislosti na hudbe / rytmu.
Ak nie je pripojený alebo nájdený hudobný vstup, všetky farby sú vypnuté.

Pokyny na použitie
1. Pripojte kábel so signálom a napájaním. Uistite sa, že ste všetko pripojili správne skôr, než prístroj zapnete.
2.  Uistite sa, že medzi ovládačom a prijímačom nie je žiadna prekážka.
3.  Tento výrobok by nemal byť používaný vo vonkajšom prostredí ani akomkoľvek inom vlhkom prostredí. Dbajte na to, aby sa do ovládača 
   nedostali kvapaliny. Zabráňte pádu ovládača a akýmkoľvek nárazom do neho. Nepoužívajte ovládač pri vysokých teplotách a tlaku, aby nedo- 
 šlo k poškodeniu výrobku, skratu a požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
4.  Výrobca nie je zodpovedný za poškodenie výrobku, škodu na majetku, zranenia osôb a akýchkoľvek ďalších strát, ktoré sú spôsobené  
 nesprávnym použitím.

Likvidácia 
Tento symbol znamená, že by sa prístroj nemal vyhadzovať do zmiešaného odpadu. Aby ste zabránili potencionálny škode na životnom 
prostredí alebo zdraví, zodpovedne zariadenie Zrecykluj, aby ste podporili udržateľnosť obnovy prírodných zdrojov. Pre vrátenie vášho 
použitého prístroja použite zberné zariadenia a alebo kontaktujte predajcu, od ktorého ste zariadenie kúpili. Tí môžu prístroj zaslať k recy-
Kľače bezpečné pre životné prostredie.

TIPA, spol. s r.o.
Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika

www.tipa.eu

Poznámka: výstupná ochrana proti skratu 


