АМ-2858-Z4-5CH: Дист. управление RGB-W+WW- 8 зони- 5 канала
4 зони, 4 сцени, контрол на RGB и двутонова CW+WW светодиодна лента

Дистанционно управление RGB+CCT
Снимка

Кратко описание на бутоните
Натиснете слайдера за избор на
цветна температура
Натиснете за избор на вградени
програми:
4 различни вида:
jump,flash,fade,strobe

RGB бутон за настройка
на яркостта.
Задръжте за намаляване/
увеличаване на яркостта
Вкл./Изкл.

Натиснете цветния кръг за избор на цвят
Бутон за настройка на програмите:
натиснете бутона, LED лентата ще
примигне, след това натиснете цветния
кръг, изберете от 2 до 5 цвята (макс.5)
след това натиснете P бутона отново,
LED лентата ще
примигне, показвайки успешно
програмиране. Натиснете бутона за избор
на съхранената програма
RGB бутони: натиснете за вкл/изкл на
червен,зелен, син канал
Натиснете и задръжте за увеличаване/
намаляване на яркостта
CCT бутон за намаляване/ увеличаване
на яркостта на лентата

Увеличаване/
намаляване
на скоростта
4 зони:
натиснете бутона на зоната за
вкл./изкл. на зоната, задръжте за
увеличаване/намаляване на яркостта
Бутон за съхраняване:
Натиснете за съхраняване на цвят,
Натиснете за избор на съхранения
цвят
Всяка зона може да съхранява до
4 сцени

Работно напрежение
4.5V

Честота
868MHz

Забележка : Това дистанционно управлява 4 зони ( с 4 отделни приемника 1009)
1 приемник 1009 може да бъде свързан с максимум 8 дистанционни управления

Размери

Инструкции за употреба

1. Свързване с приемници 1009:
Включете
дистанционното

Натиснете
“Learning Key”
на приемника

Натиснете бутон на
зона на
дистанционното

Натиснете цветния кръг
на дистанционното,
светлините ще примигнат
два пъти показвайки
успешно свързване

2. Работа с дистанционното след свързването:
Включете
дистанционното

Натиснете бутон на
свързаната зона на
дистанционното

Натиснете цветния кръг
на дистанционното,
или други бутони
според желанието ви

3. Съхраняване на цвят/сцена:
Включете
дистанционното

Натиснете бутон на
свързаната зона на
дистанционното

Изберете цвят
според желанието ви

4. Избор на съхранена сцена:

Задръжте S1/S2/S3/S4,
докато светлините
не примигнат 2 пъти

Първо, изберете зоната, в която сте съхранили сцената, след това натиснете S1,S2,S3,S4.

5. Изтриване на свързването:
Включете приемника 1009, задръжте “Learning Key” за повече от 3 секунди, докато свързаните
светлини (светодиодна лента или светодиоди), не примигнат 2 пъти

