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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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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  
radiowy z pilotem dotykowym

PODŁĄCZENIE:

UWAGI:
1. Podłącz przewody odpowiednimi kolorami
2. Napięcie wejściowe musi być takei samo jak taśmy
3. Przed włączeniem upewnij się, ze zasilanie jest odpowiednie
4. Upewnij się, że prąd nie przekracza zakresu
5. Przed włączeniem upewnin się, że przewody są prawidłowo pod-

łączone



OPIS
Maksymalna moc: 216w, pilot dotykowy, sterowAnie radiowe. 
Sterowniki RGB przeznaczone są do obsługi taśm kolorowych - dzięki nim 
możemy ustalić żądany kolor i zachowanie kolorowej taśmy LED RGB - jest to 
nieodzowny element każdego kolorowego systemu oświetlenia LED. 
Sterownik radiowy RF (RC) komunikuje się z pilotem na określonej częstotli-
wości, bez wykorzystania fal świetlnych - dzięki czemu ściemniacz może być 
całkowicie ukryty. Jest to rozwiązanie znacznie bardziej wygodne, niż sterowa-
nie za pomocą podczerwieni, gdzie nadajnik i odbiornik muszą się „widzieć”. 
Zasięg - 20 m. Częstotliwość radiowa: 433 Mhz. 
Pilot załączony w zestawie posiada 6 przycisków oraz obręcz kolorów i zasi-
lany jest 3-ma bateriami AAA. Za pomocą pilota można sterować kolorami, 
natężeniem światła oraz trybem świecenia.

SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE 
• Sterownik RGB z czarnym pilotem dotykowym.
• Napięcie zasilania: 12V DC
• Prąd wyjściowy: 6A/kanał
• Wyjście: 3 kanały
• Moc wyjściowa: < 216W
• Wymiary: 86.5 x 55.6 x 22.8 mm
• Temperatura pracy: -20°C ~ +60°C
• Sterowanie: radiowe
• Częstotliwość pracy: 433.92 Mhz
• Waga netto: 170 g
• Waga brutto: 215 g

FUNKCJE PILOTA:
• włączanie / wyłączanie,
• kolor biały,
• wybór dowolnego koloru,
• zmiana programu,
• zwiększenie jasności / szybkości,
• zmniejszenie jasności / szybkości.
• Dostępne programy:
• automatyczna zmiana,
• statyczny kolor (jeden z 6 standardowych),

Sterownik jest wyposażony w nowoczesny procesor sterujący. Po odłą-
czeniu od zasilania i ponownym włączeniu taśmy LED będzie ona świecić 
tak, jak została ustawiona przed wyłączeniem - każdy sterownik posiada 
pamięć ostatniej funkcji. Dzięki temu zostaje zapamiętane ostatnie usta-
wienie jasności systemu oświetlenia LED.
Sterownik radiowy obsługuje do 30 metrów taśmy. 

SPECYFIKACJA INTERFEJSU
ZŁĄCZE ZASILANIA  DC
czerwony przewód - anoda
czarny przewód - katoda

ZŁĄCZE STEROWANIA RGB 
czarny przewód: anoda
czerwony przewód - podłącz R (czerwony)
Zielony przewód – podłącz G (zielony)
niebieski przewód – podłącz B (niebieski)

Aby włączyć wciśnij przycisk nr 2.

Aby wyłączyć wciśnij przycisk nr 1.

Dotykanie przycisku nr 5 wywoła zmianę koloru.

Wciśnięcie przycisku 3 i 4 zmieni nasycenie barwy.  
Przytrzymanie przycisku nr 4 przez kilka sekunda spo-
woduje przełączenie na barwę białą.

Wciśnij przycisk nr 6 żeby rozjaśnić kolor..

Wciśnij przycisk nr 7 aby przycismnić kolor.

Nr 8 to wskaźnik, który mruga podczas zmian, co mówi, 
o poprawnym działaniu.

TRYB POWOLNEJ ZMIANY BARW:

Dotknij przycisku włączania, w trybie światła mo-
nochromatycznego. Zwiększenie i zmniejszenie często-
tliwości zmian można zmienić poprzez panel dotykowy.

TRYB PRZESKAKIWANIA:

W trybie powolnej zmiany barw wciśnij przycisk włą-
czania. Zwiększenie i zmniejszenie częstotliwości 
zmian można zmienić poprzez panel dotykowy.

TRYB MONOCHROMATYCZNY:

Zrestartuj tasmę RGB żeby wejsć w ten tryb.

Zmiana trybu po zatwierdzeniu potrzebuje 4 s zanim 
zmiana zostanie wprowadzona..

• skokowa zmiana 3 kolorów,
• skokowa zmiana 7 kolorów,
• płynna zmiana 3 kolorów,
• płynna zmiana 7 kolorów,
• płynna / skokowa zmiana 7 kolorów,
• migotanie czerwonego,
• migotanie zielonego,
• migotanie niebieskiego,
• migotanie czerwonego i niebieskiego.


