
2.Технически параметри
(1) Дистанционно управление: (AM-2809)
Работна честота: 434MHZ / 868MHZ/ 915 MHZ

с USB кабел за зареждане

(2) Контролер: (АМ-1005FA)- за светодиодни ленти

Входящо напрежение: 12-36VDC
Изходящо напрежение: 12-36VDC
3 канала  x 5A, 3 канала x (60-180W)

АМ-1005FA3: 3 канала x 350mA, 3 канала x (4.2-12.6W)
АМ-1005FA7: 3 канала x 700mA, 3 канала x (8.4-25.2W).

3.Описание на бутоните
3.1   На дистанционното управление

Индикатор за работа. Ако индикаторът е изключен, контролерът е неактивен, 
 когато мига бързо, е в режим на работа, когато мига през 1 секунда, батерията  
трябва да се презареди

за избор на зона 1 или 2, или  вкл/изкл. на съответната зона

Увеличаване на скоросттаНамаляване на скоростта

Многофункционален бутон, за стартиране 
 на 1 предварително зададена програма

Пауза

Намаляване на яркостта Увеличаване на яркостта

Многофункционален бутон, използава се за вкл/изкл., и управление на бял канал 

Дистанционно управление АМ-2809 с 2 зони за 
RGB контролер 1005FA
1.Описание

За мощни светодиоди: 

Цветен кръг за избор на цветовете

индикаторът вляво е за зареждане, в средата е за рестартиране, 
 вдясно е USB  порта

АМ-2809 и контролер 1005 FA е система от предавател и приемник или няколко приемника: 
дистанционно управление с цветен кръг за директен избор на цветовете и RGB контролер. 
Можете да изберете който и да цвят и с бутоните за яркост  
да настроите множество различни нюанси, с възможност за настройване 
на 2 отделни зони, като към всяка зона могат да бъдат включени 
множество отделно контролери.



3.2  На контролера

12-36VDC 
   входящо  
напрежение R/G/B 3 канала

изход

Индикатор Бутон за присъединяване

4.Диаграма на свързване

RGB светодиодна лента

Следвайте схемата за свързване по-горе1.

3. Присъединяване на контролера към дистанционното

       a.
       b.

Натиснете бутона за присъединяване, след което индикаторът светва

       c.
Натиснете бутон 1 или 2  на дистанционното управление за да изберете зона

       d.

След това натиснете цветния кръг или някой от другите бутони на дистанционното  
управление

       e.

Индикаторът ще примигне няколко пъти, показвайки, че е възприел сигнала,  
след като изгасне, успешно сте настроили зоната

При първото използване на контролера, той трябва да се зареди през USB порта2.

Натиснете бутона за присъединяване на контролера за повече от 5 секунди, докато 
индикаторът не изгасне, по този начин се изтриват настройките на зоните



Забележка: Има два начина да бъдат настроени зоните -като главни и подчинени. Ако след натискане на 
 бутона за зоната сте натиснали цветния кръг,               зоната става подчинена, ако сте натиснали някой от  
другите бутони,                                                         става главна.

Програми
Избиране на цвят от цветния кръг: Ако искате да изберете цвят например за зона 1, натиснете 
бутона за зона 1, и след това изберете цвят от цветния кръг. 
Ако искате да изберете и двете зони, натиснете последователно 1, 2 и след това цветния кръг. 
 

Настройки на яркостта 
8 нива на яркост: минимум 10%, максимум 100%, чрез бутоните 

Настройка на главни и подчинени контролери
Настройката на главни и подчинени контролери е удачна, когато под една зона, например зона 1,  
са настроени по-голям брой контролери. Например, ако имате 10 бр. контролери, работещи под зона 1,  
се препоръчва да настроите един от тях като главен, а останалите като подчинени. По този начин ще  
осигурите синхрон на цветовете в цялата зона 1.

Забележка: в една група от контролери може да има само един главен контролер, ако се настроят 
 повече от един, е възможно да се получи объркване и разминаване на цветовете.

5.Инструкции за експлоатация

Смяна на цветовете: 
Смяната на цветовете става чрез натискане на бутона           , след това  натиснете зоната, напр. 1 
След това натиснете         още веднъж. Ако натиснете           контролера светва в статичен цвят. 
Ако го натиснете още един път, програмата със смяна на цветовете продължава

Настройки на скоростта 
10 нива на скорост, чрез бутоните 

Употреба на бутона 
1. Включване/изключване 
2.При натискане и задържане се появява бял цвят: всеки един от 3-те цвята е със 100% яркост.

Употреба на бутон 1 и 2 
1. Натиснете бутон 1 или 2 за контролиране на съответната зона. Например, ако искате да 
увеличите или намалите яркостта на зона 1, натиснете        , след това        или  
2.Ако искате да изключите зона 1, натиснете бутона на зоната за повече от 2 секунди. 
3. Ако искате да включите зоната отново, натиснете бутона за повече от 2 секунди.

Забележки: 
Присъединяването на дистанционното управление става само когато индикаторът свети в червено. 
Времето за присъединяване е 5 секунди-докато свети индикатора. 
Преди присъединяване на дистанционното, натиснете           за да сте сигурни, че  дистанционното е 
в работен режим.


1.5
2810说明书.cdr
Administrator
CorelDRAW
Corel PDF Engine Version 14.0.0.653
D:20120702011155Z
D:20120702011155Z
2.Технически параметри
(1) Дистанционно управление: (AM-2809)
Работна честота: 434MHZ / 868MHZ/ 915 MHZ
с USB кабел за зареждане
(2) Контролер: (АМ-1005FA)- за светодиодни ленти
Входящо напрежение: 12-36VDC
Изходящо напрежение: 12-36VDC
3 канала  x 5A, 3 канала x (60-180W)
АМ-1005FA3: 3 канала x 350mA, 3 канала x (4.2-12.6W)
АМ-1005FA7: 3 канала x 700mA, 3 канала x (8.4-25.2W).
3.Описание на бутоните
3.1
  На дистанционното управление
Индикатор за работа. Ако индикаторът е изключен, контролерът е неактивен,
 когато мига бързо, е в режим на работа, когато мига през 1 секунда, батерията 
трябва да се презареди
за избор на зона 1 или 2, или  вкл/изкл. на съответната зона
Увеличаване на скоростта
Намаляване на скоростта
Многофункционален бутон, за стартиране
 на 1 предварително зададена програма
Пауза
Намаляване на яркостта
Увеличаване на яркостта
Многофункционален бутон, използава се за вкл/изкл., и управление на бял канал 
Дистанционно управление АМ-2809 с 2 зони за RGB контролер 1005FA
1.Описание
За мощни светодиоди: 
Цветен кръг за избор на цветовете
индикаторът вляво е за зареждане, в средата е за рестартиране,
 вдясно е USB  порта
АМ-2809 и контролер 1005 FA е система от предавател и приемник или няколко приемника:
дистанционно управление с цветен кръг за директен избор на цветовете и RGB контролер.
Можете да изберете който и да цвят и с бутоните за яркост 
да настроите множество различни нюанси, с възможност за настройване
на 2 отделни зони, като към всяка зона могат да бъдат включени
множество отделно контролери.
3.2
 На контролера
12-36VDC 
   входящо 
напрежение
R/G/B 3 канала
изход
Индикатор
Бутон за присъединяване
.\1006.bmp
4.Диаграма на свързване
RGB светодиодна лента
Следвайте схемата за свързване по-горе
1.
3.
Присъединяване на контролера към дистанционното
       a.
       b.
Натиснете бутона за присъединяване, след което индикаторът светва
       c.
Натиснете бутон 1 или 2  на дистанционното управление за да изберете зона
       d.
След това натиснете цветния кръг или някой от другите бутони на дистанционното 
управление
       e.
Индикаторът ще примигне няколко пъти, показвайки, че е възприел сигнала, 
след като изгасне, успешно сте настроили зоната
При първото използване на контролера, той трябва да се зареди през USB порта
2.
Натиснете бутона за присъединяване на контролера за повече от 5 секунди, докато
индикаторът не изгасне, по този начин се изтриват настройките на зоните
Забележка: Има два начина да бъдат настроени зоните -като главни и подчинени. Ако след натискане на
 бутона за зоната сте натиснали цветния кръг,               зоната става подчинена, ако сте натиснали някой от 
другите бутони,                                                         става главна.
Програми
Избиране на цвят от цветния кръг: Ако искате да изберете цвят например за зона 1, натиснете
бутона за зона 1, и след това изберете цвят от цветния кръг.
Ако искате да изберете и двете зони, натиснете последователно 1, 2 и след това цветния кръг.
 
Настройки на яркостта
8 нива на яркост: минимум 10%, максимум 100%, чрез бутоните 
Настройка на главни и подчинени контролери
Настройката на главни и подчинени контролери е удачна, когато под една зона, например зона 1, 
са настроени по-голям брой контролери. Например, ако имате 10 бр. контролери, работещи под зона 1, 
се препоръчва да настроите един от тях като главен, а останалите като подчинени. По този начин ще 
осигурите синхрон на цветовете в цялата зона 1.
Забележка: в една група от контролери може да има само един главен контролер, ако се настроят
 повече от един, е възможно да се получи объркване и разминаване на цветовете.
5.Инструкции за експлоатация
Смяна на цветовете:
Смяната на цветовете става чрез натискане на бутона           , след това  натиснете зоната, напр. 1   
След това натиснете         още веднъж. Ако натиснете           контролера светва в статичен цвят.
Ако го натиснете още един път, програмата със смяна на цветовете продължава
Настройки на скоростта
10 нива на скорост, чрез бутоните 
Употреба на бутона
1. Включване/изключване
2.При натискане и задържане се появява бял цвят: всеки един от 3-те цвята е със 100% яркост.
Употреба на бутон 1 и 2
1. Натиснете бутон 1 или 2 за контролиране на съответната зона. Например, ако искате да
увеличите или намалите яркостта на зона 1, натиснете        , след това        или 
2.Ако искате да изключите зона 1, натиснете бутона на зоната за повече от 2 секунди.
3. Ако искате да включите зоната отново, натиснете бутона за повече от 2 секунди.
Забележки:
Присъединяването на дистанционното управление става само когато индикаторът свети в червено.
Времето за присъединяване е 5 секунди-докато свети индикатора.
Преди присъединяване на дистанционното, натиснете           за да сте сигурни, че  дистанционното е
в работен режим.

