Instrukcja obsługi HC008

Przed zainstalowaniem tego produktu, przeczytaj uważnie poniższą instrukcję.
Zwróć uwagę na specyfikację, aby uniknąć niepotrzebnych szkód i dodatkowych kosztów.

Opis produktu:
Bezprzewodowy kontroler LED Symphony jest odpowiedni do aplikacji WS2811 i TM1804, które
bezpośrednio sterują diodą LED.
Jest on powszechnie stosowany w reklamie, scenografii, dekoracji domu, itp
Ma wiele zalet, takich jak niska cena, łatwe połączenie i prostota obsługi. Posiada funkcję pamięci.
W międzyczasie można regulować jasność, statyczne wybory kolorów i różne dynamiczne zmiany efektów
świetlnych za pomocą sterowania bezprzewodowym pilotem. Może być również używany jako kontroler
synchroniczny. Oznacza to, że możesz zsynchronizować liczbę dekoderów i lampek LED.

Wymiary
Pilot
Kontroler

Wymiary opakotwania

Parametry techniczne:
Temperatura pracy:
Napięcie zasilania:

-20-60℃
DC12V lub DC5V ( trzeba dobrać odpowiednie)

Current

<60mA

Wymiar zewnętrzny:

L137*W70*H25 mm

Rozmiar opakowania:

L137*W80*H54mm

Waga netto:

180g

Waga brutto:

270g

Rodzaje efektów:

133

Maksymalna prędkość:

1024 punkty (niska prędkość), 2048 punktów (wysoka prędkość)

Sterowany model IC:

Takich jak TM1803, TM1804, TM1809, UCS1903 itp.
Parametry techniczne (określ wymagany model )

Instrukcja użytkowania:
- Najpierw podłącz przewód ładujący, a następnie przewód zasilający.t
- Przed włączeniem zasilania nie wolno dopuścić do zwarcia między przewodem łączącym.
Następnie:
- Naciśnij przycisk "On / off", aby wyłączyć kontroler przed ustawieniem menu.
- Naciśnij raz przycisk "up", "down", aż zaświeci się dioda.
Następnie naciśnij przycisk "Mode / Speed", aby przejść do ekranu ustawień menu.
- Pierwszy ekran ustawień dotyczy "Szybkich, wolnych ustawień", a dioda LED wyświetli "S-HI"
lub "S -LO
Następnie naciśnij przycisk "w górę" i "w dół", aby wybrać tryb.
(Jeśli IC na pasku światła jest trybem dużej prędkości, powinieneś wybrać "S-HI" i wybrać "S" ,
HI "przy niskiej prędkości
- Kontynuuj naciskanie przycisku "Mode / Speed", aby przejść do drugiego ekranu
- "Ustawienie punktów kontrolnych".
Wyświetlacz 4-cyfrowy LED określa liczbę punktów kontrolnych. Aby dodać lub pomniejszyć
liczbę, trzeba nacisnąć przycisk "up" i "down" (dłuższym przytrzymaniem można szybciej
dopasować.)
Domyślne ustawienie fabryczne to 50
- Po poprawnym ustawieniu, naciśnij przycisk "On / off", aby zapisać i wyjść.
* On / off: włącznik/wyłącznik
Tryb / prędkość:
* Przełącznik trybu regulacji / regulacji prędkości (wyświetla się pierwsza dioda LED)
H dla regulacji efektów, S dla regulacji prędkości.)
* UP: przycisk Modem / Speed (Prędkość). W funkcji regulatora trybu jest to "Tryb (program)".
W funkcji regulatora prędkości służy on do regulacji"Prędkości +".
* DOWN: przycisk trybu / prędkości.

Sterowanie bezprzewodowe, 4 klawisze.
Funkcje każdego klawisza poniżej:

★ A: Przełącznik trybu regulacji / regulacji prędkości (pierwsza dioda LED wyświetla H dla regulacji
modelu, pokazuje S dla regulacji prędkości).
★ B: Przycisk Mode + / Speed + (Tryb/Prędkość) Przyspieszenie.
★ C: Przycisk Mode - / Speed - (Tryb/Prędkość) Zwolnienie tempa.
★ D: przycisk On / Off: Można go włączyć lub wyłączyć.

Uwaga:
Po włączeniu zasilania zapali się czerwona dioda. Przy każdorazowym wciśnięciu przycisku,
miga jednorazowo zielona dioda.
● synchroniczny kontroler - opis systemu.
Synchroniczny układ sterowania może być wykonany z dowolnej liczby połączeń kontrolera.
Każdy z pod-kontrolerów podążałby za pierwszym kontrolerem głównym, aby uzyskać stałą
synchroniczną zmianę. Bez opóźnienia.
Po podłączeniu schematu elektrycznego nie trzeba ustawiać podrzędnego kontrolera.
Będzie to zgodne z głównym regulatorem do zmiany prędkości i zmiany trybu.
(Nie byłoby to synchroniczne podczas zasilania.)
Można włączyć i wyłączyć, aby aby zsynchronizować kontrolery) Kiedy główny kontroler pracuje,
a pod-kontroler działa dobrze, zielone światło kontrolne pod-kontroli będzie drgać. Cyfrowa dioda
LED pokazuje tryb działania.
● Standardowy kolor zmienia się w następujący sposób:

Numer Opis funkcji:

Numer Opis funkcji:

1. Czerwony

10. Siedem kolorów błysku strobo

2. Zielony

11. Czerwona lampa wyścigowa w prawym kierunku

3. Niebieski

12. Fioletowa lampa wyścigowa w lewym kierunku

4. Żólty

13. Niebieska lampa wyścigowa w prawym kierunku

5. Cyjan

14. Cyjanowa lampa wyścigowa w lewym kierunku

6. Fioletowy

15. Siedem kolorów swiateł wyścigowych w prawym kierunku

7. Biały

16. Siedem kolorów świateł wyścigowych w lewym kierunku

8. Trzykrotna zmiana koloru

17. Siedem kolorów świateł wyścigowych w kierunku przeciwnym (wstecznym)

9. Siedem skokowych zmian kolorów

18. Siedem kolorów świateł wyścigowych w lewym kierunku

19. Siedem kolorów wyścigowych w prawym kierunku

77. Fioletowy szlak w lewo i powrót

20. Trzy kolory stopniowo się zmieniają

78. Niebieski szlak w lewo i powrót

21. Siedem kolorów stopniowo się zmienia

79. Cyjanowy szlak w lewo i powrót

22. Czerwona lampa skanująca kierunek tyłu do tyłu

80. Biały szlak w lewo i powrót

23. Zielona lampa skanująca kierunek tyłu do tyłu

81. Zielony szlak w lewo i powrót

24. Niebieska lampa skanująca kierunek do tyłu

82. Żółty szlak w lewo i powrót

25. Żółta lampa skanująca kierunek do tyłu

83. Siedem kolorowych przeskoków do lewego kierunku i powrót

26. Cyjanowa lampa skanująca kierunek do tyłu

84. Siedem kolorowych kolejek do lewego kierunku i powrót

27. Fioletowa lampa skanująca kierunek do tyłu

85. Siedem kolorowych ścieżek naprzemiennych do lewego kierunku i powrót

28. Biała lampa skanująca kierunek do tyłu

86. Czerwony szlak w prawo i powrót

29. Siedem kolorów skanujących kierunek do tyłu

87. Fioletowy szlak w prawo i powrót

30. Czerwony strumień przepływający w prawo

88. Niebieski szlak w prawo i powrót

31. Czerwony strumień przepływający w lewo

89. Cyjanowy szlak w prawo i powrót

32. Zielony strumień przepływający w prawo

90. Biały szlak w prawo i powrót

33. Zielony strumień przepływający w lewo

91. Zielony szlak w prawo i powrót

34. Niebieski strumień przepływający w prawo

92. Żółty szlak w prawo i powrót

35. Niebieski strumień przepływający w lewo

93. Siedem kolorowych szlaków skokowych w prawo i z powrotem

36. Żółty strumień przepływający w prawo

94. Siedem kolorowych kolejek w prawym kierunku i z powrotem.

37. Żółty strumień przepływający w lewo

95. Siedem kolorowych ścieżek naprzemiennych w prawym kierunku

38. Cyjanowy strumień przepływający w prawo

96. Wszystkie kolory w prawym kierunku.

39. Cyjanowy strumień przepływający w lewo

97. Siedem kolorów strumienia przesuwa się w lewo

40. Fioletowy strumień przepływający w prawo

98. Fioletowy szlak tła przesuwa się w prawo i powrót

41. Fioletowy strumień przepływający w lewo

99. Niebieski szlak tła przesuwa się w prawo i powrót

42. Biały strumień przepływający w prawo

100. Biały szlak tła przesuwa się w prawo i powrót.

43. Biały strumień przepływający w lewo

101. Cyjanowy szlak tła przesuwa się w prawo i powrót.

44. Siedem kolorów strumienia przepływających w prawo

102. Zielony szlak tła przesuwa się w prawo i powrót.

45. Siedem kolorów strumienia przepływających w lewo

103. Żółty szlak tła przesuwa się w prawo i powrót.

46. Czerwony szlak w lewym kierunku

104. Siedem kolorów tła szlaku przesuwa się w prawo i z powrotem.

47. Fioletowy szlak w lewym kierunku

105. Siedem kolorów rozchodzi się od środka w obie strony

48. Niebieski szlak w lewym kierunku

106. Siedem kolorów pulsacyjnych rozchodzi się od środka w obie strony

49. Cyjanowy szlak w lewym kierunku

107. Siedmiokolorowa kurtyna

50. Biały szlak w lewym kierunku

108. Siedmiokolorowa kurtyna - mniejsza

51. Zielony szlak w lewym kierunku

109. Siedem kolorów wlewa się z zewnątrz do środka

52. Żółty szlak w lewym kierunku

110. ,,Kolorowy przełącznik”

53. Siedem kolorów szlaków w lewym kierunku

111. Siedem kolorów nachodzących na siebie – w prawo

54. Siedem kolorów ,,kolejek” w lewym kierunku

112. Siedem kolorów nachodzących na siebie – w lewo

55. Siedem kolorów szlaków przemiennych w lewym kierunku

113. Siedem kolorów nakładających się na lewy i prawy kierunek

56. Czerwony szlak w prawym kierunku

114. Siedem kolorów tła nakładających się na siebie w obu kierunkach

57. Fioletowy szlak w prawym kierunku

115. Siedem kolorów wychodzących ze środka na obie strony

58. Niebieski szlak w prawym kierunku

116. Siedem kolorowych nakładek w tle po obu stronach

59. Cyjanowy szlak w prawym kierunku

117. Siedem kolorów nakładających się od obu stron do środka

60. Biały szlak w prawym kierunku

118. Siedem kolorów tła nakłada się z obu stron na środek

61. Zielony szlak w prawym kierunku

119. Siedem kolorów przesuwa się do tyłu

62. Żółty szlak w prawym kierunku

120. Siedem kolorów skokowych do tyłu.

63. Siedem kolorowych szlaków skokowych w prawym kierunku

121. Tło pod siedmioma kolorami przesuwa się do tyłu

64. Siedem kolorowych kolejek skokowych w prawym kierunku

122. Siedem kolorów tła przesuwa się w jednym kierunku

65. Siedem kolorów naprzemiennych w prawym kierunku

123. Siedem kolorów nakłada się na siebie – w lewo i w prawo

66. Czerwona ścieżka wodna w prawym kierunku

124. Siedem kolorów tła nakładających się na siebie w lewo i w prawo

67. Fioletowa ścieżka wodna w prawym kierunku

125. Siedem kolorów nakładających się na siebie w jednym kierunku

68. Niebieska ścieżka wodna w prawym kierunku

126. Siedem kolorów nakładających się na siebie w kierunku wstecznym

69. Cyjanowa ścieżka wodna w prawym kierunku

127. Siedem kolorów strumienia przesuwa się w lewo i w prawo

70. Biała ścieżka wodna w prawym kierunku

128. Siedem kolorów rozprzestrzenia się ze środka na obie strony

71. Zielona ścieżka wodna w prawym kierunku

129. Siedem kolorów rozciąga się od środka na obie strony

72. Żółta ścieżka wodna w prawym kierunku

130. Siedem kolorów rozciąga się w jednym kierunku

73. Siedem kolorów przeskakuje szlak wodny w prawym kierunku

131. Siedem kolorów nakładających się w jednym kierunku

74. Siedem kolorów strumienia wodnego w prawym kierunku

132. Automatyczne odtwarzanie cykliczne

75. Siedem kolorów naprzemiennych szlaku wody w prawym kierunku

133. Niestandardowy tryb kombinacji

76. Czerwony szlak w lewo i powrót

Typical Applications
Application Circuit1:

Application Circuit2, (Each controller can be individually powered, can also share power) Application of
synchronization:

（Cascade Connection）

Notatki:
1. Napięcie zasilania tego produktu wynosi 5 V DC, nigdy nie należy podłączać go do innych
urządzeń ani do sieci AC220V.
2. Bezprzewodowy pilot zasilany jest baterią DC5V, jeśli rozciągniesz antenę, to sterownik
powinien lepiej działać.
3. Przewód prowadzący powinien być prawidłowo podłączony zgodnie ze wskazówkami, które
znajdują się w schemacie połączeń.
4. Jeżeli obciążenie jest większe lepiej użyć portu 2 do podłączenia mocy.
5. Tego produktu nie można przeciążać.
6. Gwarancja na ten produkt wynosi dwa lata, ale wyklucza sytuację uszkodzenia lub
przeciążenia.

Rozwiązywanie problemów
Problemy
Lampa nie świeci po włączeniu zasilania
lub nie działa prawidłowo.

Podczas korzystania z programatora
pasek światła nie jest zsynchronizowany.

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Przewód zasilający nie jest prawidłowo
podłączony.

Podłącz prawidłowo przewód zasilający
lub wyłącz i włącz.

Przewód zasilający lub przewód sygnałowy
nie jest podłączony lub jest zwarcie

Podłącz przewód zasilający.

Kontroler nie jest dobrze zaprogramowany.

Zobacz instrukcje.

Kontroler nie jest poprawnie zainstalowany.

Zobacz instrukcje.

