
Ovladač R8-1 + přijímač V3 – návod (3204000099)
3kanálové konstantní napětí/dotykové barevné kolečko/bezstupňové stmívání/bezdrátové dálkové ovládání na vzdálenost 30m

Funkce

● Přijímač ve stylu mini s 3kanálovým výstupem konstantního napětí.
● Ultra citlivé dotykové kolečko pro úpravu barev.
● Plynulé stmívání a přepínání bez blikání.
● Vestavěných 10 dynamických režimů, včetně skoku nebo postupné změny stylu.
● Nezávislá funkce stmívání každého kanálu R, G, B pro dosažení milionů barev.
● Funkce automatického přenosu: Přijímač automaticky přenáší signál do jiného přijímače s ovládací vzdáleností 30 m.
● Synchronizace na více přijímačích.

Technické parametry

Vstup a výstup LED přijímače

Typ výstupu - Konstantní napětí
Výstupní výkon - 144-288W (12-24V)
Výstupní napětí - 3 x (12-24)VDC
Výstupní proud - 3CH,4A/CH
Vstupní napětí - 12-24VDC
Vstupní proud – 12,5A

Údaje o stmívání

Rozsah stmívání - 4096 úrovní
Úroveň stmívání  - 0–100 %
Frekvence PWM - 750Hz
Křivka stmívání - Logaritmická 

Záruka a ochrana

Záruka - 2 roky
Ochrana - Obrácená polarita

Vstup a výstup dálkového ovladače

Výstupní signál -  RF (2,4 GHz)
Pracovní napětí - 3VDC (CR2032)
Pracovní proud - ＜5mA
Pohotovostní proud - ＜10μA
Pohotovostní doba - 1 rok
Maximální vzdálenost – 30m

Bezpečnostní normy a EMC

Norma EMC (EMC) - EN 301 489, EN 62479
Rádiová zařízení (RED) - EN300 328
Certifikace – CE, EMC,LVD,RED
Bezpečnostní norma (LVD) - EN 60950



Životní prostředí

Provozní teplota - Ta: -30°C ~ +55°C
Teplota pouzdra (max.) - Tc: +85°C
IP20

Funkce ovladače:

On/Off: Zapnutí/vypnutí světla.
Color wheel: Klepnutím změníte statickou barvu RGB.
Mode: Krátké stisknutí spustí další dynamický režim, dlouhé stisknutí 2s cyklus provozního režimu.
Speed/Soturation: Pro dynamický režim upravte rychlost, krátkým stisknutím 10 úrovní, dlouhým stisknutím 2s získáte výchozí 
rychlost.
Pro statickou barvu upravte sytost, jmenovitě změňte aktuální statickou RGB barvu na smíšenou bílou pomalu, krátké stisknutí 11 
úrovní, dlouhé stisknutí 1-5s pro plynulé nastavení 256 úrovní.
Bright+/-: Nastavení jasu, krátkým stisknutím 10 úrovní, dlouhým stisknutím 1-5s pro plynulé nastavení 256 úrovní.
R/G/B: Krátkým stisknutím získáte přímo červenou, zelenou nebo modrou barvu,
dlouhé stisknutí 1-5s plynule upraví jas R/G/B pro dosažení milionů barev.
W+/-: Krátkým stisknutím zapnete/vypnete bílou (RGB mix), dlouhým stisknutím 1-5s nastavíte plynule sytost, jmenovitě pomalu 
změňte aktuální statickou barvu RGB na smíšenou bílou.
Scene: Krátké stisknutí vyvolá scénu, dlouhé stisknutí 2s uloží aktuální barvu do scény.

* Když světlo svítí, dotkněte se barevného kolečka, indikátor se zobrazí červeně.
* Chcete-li prodloužit životnost baterie, po několika sekundách se nedotýkejte ani nestiskněte tlačítko. Dotykové kolečko přejde do 
režimu spánku. Musíte stisknout libovolnou klávesu, aby dotykové kolečko opustilo režim spánku.

Párování:

Koncový uživatel si může vybrat 2 způsoby Párování:

Tlačítko Match

Spárování:
Krátce stiskněte tlačítko Match (přijímače), okamžitě stiskněte on/off
tlačítko (jednozónového dálkového ovladače) nebo tlačítko Zone (vícezónového
dálkového ovladače).

Odpárování:
Stisknutím a podržením tlačítka Match (přijímače) po dobu 5 sekund vymažete nastavení.
Kontrolka 5krát zabliká, což znamená, že všechno nastavení bylo vymazáno.

Restart napájení

Spárování:
Vypněte napájení a poté znovu zapněte napájení.
Okamžitě 3x krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na dálkovém ovladači.
Kontrolka 3x zabliká, což znamená, že spárování bylo úspěšné.

Odpárování:
Vypněte napájení a poté znovu zapněte napájení.
Okamžitě 5krát krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na dálkovém ovladači.
Kontrolka 5krát zabliká, což znamená, že všechno nastavení bylo vymazáno.


