
G086A - Dálkové ovládání RF 433MHz 12V/6A pro LED pásky, přijímač+vysílač

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli
znovu kdykoliv přečíst!

Funkce:

1. Zapnutí / Standby: Stiskněte toto tlačítko pro
zapnutí zařízení nebo pro vstup do módu standby.

2. Nastavení osvětlení: Přepne mezi módy
osvětlení.

3. 8. a 9. Nastavení stmívání: Přepněte mezi
stmívacími módy: 100%, 50% a 25%

4. a 6. Dynamický mód: Přepne z dynamického
módu na osvětlení nebo přepíná mezi dynamickými
módy.

5. a 7. Nastavení rychlosti: Nastavení rychlosti
změny. Po stisku SPEED+ se změny urychlí a při
stisknutí SPEED- to bude naopak.

10. a 11. Nastavení jasu: Po stisknutí tlačítek
nastavíte jas, BRIGHT+ pro zvýšení jasu, BRIGHT-
pro snížení jasu.

Instalace:
1. Zdroj: Toto zařízení přijímá DC 12V a 24V. Červený kabel musí být připojen ke kladnému

pólu a černý k zápornému pólu.
2. LED výstup: Červený kabel musí být připojen ke kladnému pólu a černý k zápornému pólu.

Vrcholový výstupní proud je 6A, pokud se zařízení přehřívá snižte zátěž. Nikdy nezkratujte
LED výstup.

3. Dálkové ovládání: Pro zapojení dálkového ovládání musíte odstranit ochrannou fólii k
aktivaci baterie. Ovladač může procházet bariérou, není tedy nutné mít hlavní jednotku
viditelnou. Pro správné fungování ji ale neinstalujte poblíž zdrojů rušení nebo ke kovovým
objektům. Baterie v ovladači je běžný typ 3V CR2025, nikdy neměňte za jiný typ.
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Specifikace:
Dynamický mód: 8 módů
Rychlost dynamického módu: 10 úrovní
Přizpůsobení jasu: 10 úrovní
PWM stupeň: 256 stupňů
Postupné stmívání: Ano
Pracovní napětí: DC12V-24V
Výstupní proud: vrchol 6A
Mód dálkového ovládání: RF
Frekvence: 433,92 MHz
Vzdálenost ovládání: 30m v otevřeném prostoru

Údržba a čištění: Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně
vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla
barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace: Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní
prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku,
provedených třetí osobou.
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