
Yhteenveto
● Pienikokoinen RF-himmennin, 4-kanavainen, toimii vakiojännitteellä 12-24V.
● RF himmennin ja valonvärisäätö kaukosäätimellä, helppo käyttöönotto, yksinkertainen käyttää 
● Tasainen ja välkkymätön värien säätö sekä himmennys.
● 2.4GHz langaton teknologia, toimintasäde jopa 30 metriä, yhteen vastaanottimeen voidaan ohjelmoida jopa 10        
   kaukosäädintä

 

Käyttöohje

LED himmennin ja RGBW säädin 

RGB/RGBW

Kirkkaus -

Ohjelma

Värinsäätöpyörä

R/G/B/W /-+

ohjelman toistonopeus/värikylläisyys

On/Off: Kytke päälle/pois päältä.

Värinsäätö pyörä: Värien säätö, hipaisupainike.

Ohjelma: lyhyt painallus = aja ohjelma, seuraava lyhyt painallus = aja seuraava ohjelma (kymmenen ohjelmaa) pitkä 

painallus 2 sekuntia ajaa kaikki ohjelmat peräkkäin.

Speed/Saturation: Ohjelman toistonopeus, lyhyt painallus 10 nopeutta, pitkä painallus 2 sekuntia = oletusnopeus. 

Värikylläisyys, muuttaa värin ja valkoisen valon sekoitusta lyhyt painallus 11 tasoa ja pitkä painallus 1-5 sekuntia = 

256 tasoa.

Kirkkaus +/-: säätää kirkkautta, lyhyt painallus 10 nopeutta, pitkä painallus 1-5 sekuntia = 256 tasoa.

R/G/B: Säätää R/G/B kirkkautta, lyhyt painallus on/off, pitkä painallus 1-5 sekuntia = 256 tasoa.  

W+/-: lyhyt painallus on/off (RGB mix), pitkä painallus 1-5 sekuntia = 256 tasoa värikylläisyyden säätö, vaihtaa valitun 

rgb mixin valkoiseen asteittain. 

tallennuspainike: lyhyt painallus aktivoi tallennuksen, pitkä painallus tallentaa sen hetkisen tilanteenS

Vastaanottimen ja kaukosäätimen paritus 
Match painike

LED vastaanotin 
● Input voltage: 12-24VDC

● Output power: 12V, Max 180W 

24V, Max 360W

● Virta: MAX 15A, 6A/kanava, 4 kanavaa 
● Koko: L97×W33×H18mm

Mitat

9mm

58.5mm

107mm

58.5mm

97mm

33mm

18mm

Tekniset tiedot

LED kaukosäädin 

● Ohjaus signaali: RF(2.4GHz)

● Käyttöjännite : 3VDC(CR2032)

● Valmiusaika: 12 months

● Toimintasäde: jopa 30m

● Koko: L107×W58.5×H9mm 

 Kaukosäätimen toiminnot

tallennuspainike

Kirkkaus +

1. Match: Lyhyt painallus match painikkeesta, 5 sekunnin aikana paina kaukosäätimen on/off 
painiketta kahden sekunnin ajan ja paritus on suoritettu

2. Poisto: Match painikkeen pitkä painallus (5 sekuntia) poistaa kaikien paritettujen 
kaukosäätimien tiedot. 

paina lyhyesti kaukosäätimen on/off näppäintä 3 kertaa 5 sekunnin aikana virran 
takaisin kytkemisestä, paritus on tapahtunut kun valo välähtää 3 kertaa.

2. poisto: Kytke virta pois ja kytke virta takaisin päälle

paina lyhyesti kaukosäätimen on/off näppäintä 5 kertaa 5 sekunin aikana virran 
takaisin kytkemisestä, poisto on tehty kun valo välähtää 5 kertaa

Power-up
1. paritus: Kytke virta pois ja kytke virta takaisin päälle



RGBW ohjelmat lista

No. Name No. Name

RGB jump

RGB smooth

6 color jump

6 color smooth

Yellow cyan purple smooth

RGB fade in and out

Red fade in and out 

Green fade in and out

Blue fade in and out

White fade in and out

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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RGB/RGBW

Johdotuskaavio

Vika Syy ratkaisu

Värinsäätö ei toimi 1. Väärin kytketyt R/G/B liitäntäjohdot 1. Kytke liitäntäjohdot oikein 

Kaukosäädin 

ei toimi

1. Paristo on loppunut
2. Olet toimintasäteen ulkopuolella
3. Kaukosäätimen paritus ei ole onnistunut. 

1. Vaihda paristo.
2. Mene lähemmäs vastaanotinta.

3. Parita laitteet uudelleen.  

1. Ei sähköä.

2. Väärä kytkentä tai huoono liitos
1. Tarkista onko sähköä
2. Tarkista kytkennät. 

Ei valoa

Jännite ja tehonkesto:

●  12V valaistus, 12V virtalähde, kuormitus 0~180W

●  24V valaistus, 24V virtalähde, kuormitus 0~360W  

Toimintahäiriöt ja vianmääritys 

1. AINOASTAAN VALTUUTETTU SÄHKÖASENTAJA saa tehdä kiinteitä sähköasennuksia
2. Tuote ei ole roiskevesisuojattu.
3. Liika lämpö vähentää tuotteen käyttöikää joten huolehdi asennuksessa siitä että lämpö pääsee poistumaan 

vastaanottimesta ja muuntajasta.
4. Huomioi että käytettävä jännite on sama sekä led nauhoilla että led muuntajalla, esim. jos kytket 12V led 

nauhoja tulee sinun käyttää 12V led muuntajaa.
5. Varmista että kaikki kytkennät sekä led tuotteiden napaisuudet (+/-) ovat oikein välttääksesi vauriot tuotteisiin

Turvallisuus informaatio

Virtalähteen suositellaan olevan noin 20% suurempi kuin todellinen 

valaistusteho

Epätasainen kirkkaus 

led nauhan alku- ja
1. Led liitäntäkaapeli on liian pitkä.
2. Liitäntäkaapeli on liian ohutta.
3. Virtalähteen ylikuormitus.

1. Lyhennä liitäntäkaapelia.
2. käytä paksumpaa kaapelia.
3. Vaihda tehokkaampi muuntaja.loppupään osalla




