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Tento produkt používá infračervené dálkové ovládání. 
• 10 druhů dynamického blikajícího efektu
• 10 druhů stmívání
• paměťová funkce
• nastavitelný jas

1. Parametry:

Vstupní/výstupní 
napětí: 

AC85-240V Max. délka led 
pásku, kterou je 
možné ovládat

10 metrů

Max. proud: 5A Výstupní výkon: max. 500W

2. Zapojení:

1. Vložte LED pásek 230V do řídící jednotky pomocí PIN propojky. Dbejte na to, aby PIN 
    propojka byla správně zasunuta do led pásku a řídící jednotky, jinak může dojít ke zkratu.
2. Prosím ujistěte se, že nemůže nastat zkrat mezi připojenými kabely před zapnutím napájení.
3. Připojte řídící jednotku do elektrické zásuvky a zapněte pomocí ovladače.
4. Použijte dálkové ovládání, funkce jednotlivých tlačítek jsou popsány níže.

3. Funkce:

4. Vstupní napětí výrobku je AC85-240V

04151088
04151089

Zapnuto/vypnuto
Režim osvětlení

Regulace svitu Regulace svitu
Regulace svitu8 dynamických módů

Regulace rychlosti Regulace rychlosti
8 dynamických módů

Regulace jasu
Regulace jasu
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