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OSTRZEŻENIE: Po zakończeniu eksploatacji tego 
produktu nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpad-
kami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowią-
zującej w Unii Europejskiej dla zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego należy stosować osobne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest 
umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu ozna-
kowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, obowiąza-
ny jest do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbie-
rania zużytego sprzętu. Punkty zbierania są prowadzone m.in. przez sprzedawców 
hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne, 
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości 
odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz za-
pewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. 
Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w 
zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie nega-
tywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
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IMPORTER:

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane informacje  w 
poniższej instrukcji nie są wolne od błędów. Wyprodukowano w ChRL

Sterownik do taśm LED RGB;  
4 kanały wyjściowe 

PODŁĄCZENIE:

WYMIARY:



INSTALACJA
1. Delikatnie podważ luki w panelu dotykowym, następnie za 

pomocą śrubokręta zdejmij panel

2. Odłącz kabel. Pociągnij blokowanie zacisku i wyjmij kabel.

3. Przymocuj podstawę w puszce instalacyjnej 86 x 86 na 
ścianie, za pomocą wkrętów

4. Pociągnij w dół blokadę kabla według kroku 2, podłącz ka-
bel do wtyku, naciśnij blokadę i zamontuj kabel na podsta-
wie.

5. instalacja jest zakończona

UWAGA
Przy instalacji podłącz przewód zasilania jako ostani.  Upewnij 
się, że nie nastąpi przepływ prądu zanim podłączysz kable. Na-
stępnie włącz zasilanie.
Nie przekraczaj zalecanego napięcia.

OPIS:
Sterownik RGBW czterokanałowy z wielofunkcyjnym naścien-
nym szklanym dotykowym panelem umożliwiającym zmianę 
kolorów taśmy LED RGBW.

Kontroler stanowi niezbędny element instalacji oświetleniowej w 
systemie RGB, gdyż daje możliwość uzyskania pożądanej barwy 
czy też intensywności świecenia.

Dzięki takim funkcjom jak m.in. ściemnianie i rozjaśnianie kolo-
rów, dynamiczna zmiana kolorów oraz regulacja ich prędkości, 
można w pełni korzystać z efektywności oświetlenia RGB. 

Elegancki i precyzyjny panel dotykowy (składający się z przyci-
sków oraz obręczy dotykowej) pozwala poprzez dotknięcie od-
powiedniego miejsca wygodnie zarządzać wyborem barw. 

DANE TECHNICZNE :
Typ : Sterownik RGB

Napięcie pracy: 12-24 V DC

Prąd: do 4A na kanał

Ilość kanałów: 4 kanały

Moc wyjściowa: 12V < 192W, 24V < 384W

Panel naścienny: 86 x 86x 37 mm

Połączenie: wspólna anoda

Temperatura pracy: od -20*C do 60*C

Waga: 187g

INTERFEJS: 

wejście „-”

wejście „+”

wyjście „+” wejście kolor 
czerwony „+”

wejście kolor 
zielony „+”

wejście kolor 
biały „+”
wejście kolor 
niebieski „+”

Jest 9 przycisków na panelu kontrolnym:

 Włącz/wyłącz

 Zmiana trybu – następny

 Zmiana trybu – poprzedni

 Zwiększanie jasności

 Zmniejszanie jasności

Obręcz dotykowa służąca do wyboru koloru w trybie statycznym.

1. Podczas każdego dotyku obręczy, wskaźnik będzie migał.

2. Możliwe tryby:

1. Biały

2. Żółty

3. Fioletowy

4. Niebieski

5. Skokowa zmiana trzech barw

6. Stopniowa zmiana trzech barw

7. Stroboskopowa zmiana trzech barw

8. Skokowa zmiana siedmiu barw

9. Stopniowa zmiana siedmiu barw

10. Stroboskopowa zmiana siedmiu barw

11. Rosjaśnianie i ściemnianie zimnego światła białego

12. Rosjaśnianie i ściemnianie ciepłego światła białego

13. Tryb stroboskopowy: światło czerwone

14. Tryb stroboskopowy: światło zielone

15. Tryb stroboskopowy: światło niebieskie

16. Tryb stroboskopowy: światło żółte

17. Tryb stroboskopowy: światło fioletowe

18. Tryb stroboskopowy: światło błękitne

19. Tryb stroboskopowy: światło zimne białe

20. Światło czerwone - miganie

21. Światło zielone - miganie

22. Światło niebieskie- miganie

23. Światło czerwone – zmiany skokowe

24. Światło zielone  – zmiany skokowe

25. Światło niebieskie – zmiany skokowe

26. Światło ciepłe białe - miganie

27. Tryby 5 - 26

 Światło czerwone

 Światło zielone

 Światło niebieskie

 Światło białe


