
АМ-2810 е дистанционно управление с цветен кръг за директен избор  
на цветовете, с възможност за настройване на 4 отделни зони, и 

зони, като към всяка зона могат да бъдат включени множество 
контролери.

2.Технически параметри
(1) Дистанционно управление: (AM-2810)
Работно напрежение: 4.5VDC
Работна честота: 434MHZ / 868MHZ
Батерии: 3бр 7 AAA (не са включени)

(2) Контролер: (АМ-1006FA)- за светодиодни ленти

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

АМ-1006FA3: 3 channels x 350mA, 3 channels x (4.2-12.6W)
АМ-1006FA7: 3 channels x 700mA, 3 channels x (8.4-25.2W).

3.Описание на бутоните
3.1   На дистанционното управление

Цветен кръг за директен избор на цветовете Бутон за програмиране

1-4 зони
Кратко натискане: избиране на зоната 
Дълго натискане: вкл./изкл. на зоната

ON/OFF бутонСтарт на програмата на съответната зона/и

Намаляване на яркостта Увеличаване на яркостта

Основен цвят Наситеност на цвета, промяна 
към бяло

Увеличаване на скоростта Намаляване на скоростта

3.2  На контролра

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

изход

Индикатор Бутон за присъединяване

Дистанционно управление АМ-2810 с 4 зони за 
RGB контролер 1006FA

1.Описание

създаване на специални програми от потребителя към всяка от тези  

За мощни светодиоди: 



1. Следвайте схемата за свързаване по-горе
2. Присъединяване на контролера към дистанционното
       a. Натиснете бутона ON/OFF на дистанционното управление
       b. Натиснете бутона за присъединяване, след което индикаторът светва
       c. Натиснете и задръжте копчето на някоя от зоните на дистанционното управление
       d. Индикаторът на контролера ще примигне, за да покаже че е възприел сигнала
       e. Натиснете бутона за присъединяване на контролера за повече от 5 секунди , докато 

индикаторът не изгасне, по този начин се изтриват настройките на зоните

Забележка: Множество контролери могат да бъдат свързани към една зона, и те могат да бъдат

 управлявани в синхрон.  Всеки контролер може да бъде пренасочен към друга зона, следвайки
стъпките по-горе

3. Програми
Бутонът ON/OFF включва контролера и програмите, които предварително са били програмирани
Ако не се използва, след 10 секунди дистанционното ще се самоизключи, включва се отново
с натискане на  ON/OFF. Натиснете бутона на зоната, която искате да управлявате - 1, 2, 3 или 4
В зависимост от настройките, които сте програмирали, на всяка от зоните ще започне програма
Програмиране на зоните:

Натиснете ON/OFF ->Натиснете зоната > Натиснете бутона “P” > Натиснете цветния кръг в  
каквато желаете последователност -> Натиснете бутона “P” отново > Натиснете бутона “M” 
за да възпроизведете програмата

Забележка: 1. Всяка програма може да се състои от максимум 10 стъпки
           2.  4 - те зони могат да работят последователно
           3. Всеки бутон може да съхранява 1 програма, при нови настойки на съответната зона,  
старите автоматично се изтриват

За да смените яркостта, натиснете бутона на зоната (1-4), и след това бутоните за яркост

За да смените скоростта, натиснете бутона на зоната (1-4), и след това бутоните за скорост

4.Диаграма на свързване

5.Инструкции за експлоатация

RGB светодиодна лента
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контролери.
2.Технически параметри
(1) Дистанционно управление: (AM-2810)
Работно напрежение: 4.5VDC
Работна честота: 434MHZ / 868MHZ
Батерии: 3бр 7 AAA (не са включени)
(2) Контролер: (АМ-1006FA)- за светодиодни ленти
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3 канала  x 5A, 3 канала x (60-180W)
АМ-1006FA3: 3 channels x 350mA, 3 channels x (4.2-12.6W)
АМ-1006FA7: 3 channels x 700mA, 3 channels x (8.4-25.2W).
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Дистанционно управление АМ-2810 с 4 зони за RGB контролер 1006FA
1.Описание
създаване на специални програми от потребителя към всяка от тези  
За мощни светодиоди: 
1.
Следвайте схемата за свързаване по-горе
2.
Присъединяване на контролера към дистанционното
       a.
Натиснете бутона ON/OFF на дистанционното управление
       b.
Натиснете бутона за присъединяване, след което индикаторът светва
       c.
Натиснете и задръжте копчето на някоя от зоните на дистанционното управление
       d.
Индикаторът на контролера ще примигне, за да покаже че е възприел сигнала
       e.
Натиснете бутона за присъединяване на контролера за повече от 5 секунди , докато
индикаторът не изгасне, по този начин се изтриват настройките на зоните
Забележка: Множество контролери могат да бъдат свързани към една зона, и те могат да бъдат
 управлявани в синхрон.  Всеки контролер може да бъде пренасочен към друга зона, следвайки
стъпките по-горе
3.
Програми
Бутонът ON/OFF включва контролера и програмите, които предварително са били програмирани
Ако не се използва, след 10 секунди дистанционното ще се самоизключи, включва се отново
с натискане на  ON/OFF. Натиснете бутона на зоната, която искате да управлявате - 1, 2, 3 или 4
В зависимост от настройките, които сте програмирали, на всяка от зоните ще започне програма
Програмиране на зоните:
Натиснете ON/OFF ->Натиснете зоната > Натиснете бутона “P” > Натиснете цветния кръг в  
каквато желаете последователност -> Натиснете бутона “P” отново > Натиснете бутона “M” 
за да възпроизведете програмата
Забележка: 1. Всяка програма може да се състои от максимум 10 стъпки
           2.  4 - те зони могат да работят последователно
           3. Всеки бутон може да съхранява 1 програма, при нови настойки на съответната зона, 
старите автоматично се изтриват
За да смените яркостта, натиснете бутона на зоната (1-4), и след това бутоните за яркост
За да смените скоростта, натиснете бутона на зоната (1-4), и след това бутоните за скорост
4.Диаграма на свързване
5.Инструкции за експлоатация
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