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Úvod 

Děkujeme za vybrání našeho produktu Dotykového RF kontroleru chromatičnosti 

(CON-W/WW). Kompletní balení obsahuje dálkový ovladač a kontroler.  

Technická specifikace 

Vstupní napětí: DC12~DC24V 

Zatížení proudem: 6Ax2kanály 

Výběr barev: 2 (teplá bílá a studená bílá) 

Výstupní proud: 144W/288W (DC12V/DC24V) 

Výstupní kanály: 10 kroků 

Metoda stmívání: PWM 

Počet možností ovládání: 256 kroků na kanál 

Režim propojení: Společný režim 

Režim řízení: RF dálkové ovládání 

Rádiová frekvence: 433MHz 

Kontrolovatelná vzdálenost: ≥20m 

Pracovní teplota: -30°C~+60°C 

Typ baterií pro ovladač: 3 ks AAA 
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Popis kontroleru a ovladače 

 

Symbol Funkce 

 
Zapnutí/vypnutí v jakémkoli stavu 

 
Tlačítko rychlého přepnutí teploty 
barvy. 

 

Ruční nastavení teploty barvy. 

 

Zvýšení nebo snížení jasu po krocích – 
10% 

 

Napětí na vstupu: 12/24VDC 

 

Výstup pro připojení LED pásku 

 
Indikátor napájení a přijímání signálu 

 

Instalace baterií do ovladače 

Ovladač vyžaduje užití 3ks AAA baterií, každá s napětím 1,5V. Otevřete kryt na zadní 

straně ovladače, vložte 3ks AAA baterií správným způsobem – tedy jednotlivými póly 

na správné místo dle instrukcí na bateriích.  

Poznámka: 

V případě, že indikátor na dálkovém ovladači pravidelně svítí bez doteku, vyměňte 

prosím baterie.  
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Velikost produktu 
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Zapojení 
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Propojení nebo odpojení kontroleru a dálkového ovladače  

Propojení: 

Když je kontroler zapnutý, dlouhým stiskem klávesy „I“ na dálkovém ovladači, dokud 

LED světla dvakrát nezablikají - to znamená, že propojení proběhlo úspěšně. 

Odpojení: 

Když je kontroler zapnutý, dlouhým stiskem klávesy „I“ na dálkovém ovladači, dokud 

LED světla čtyřikrát nezablikají - to znamená, že odpojení proběhlo úspěšně. 

 

Bezpečnostní upozornění 

1. Tento výrobek není vodotěsný, umístěte jej prosím do vodotěsné obalu v 

případě, že jej klienti chtějí využít venku. 

2. Vždy se ujistěte, že jednotka je namontována v místě, které umožňuje řádné 

větrání s cílem zajistit odpovídající teplotu. 

3. Prosím, nelíbí nainstalovat tento ovladač do svítidla, intenzivního magnetického 

a vysokonapěťového pole. 

4. Zkontrolujte, zda napětí a napájecí adaptér vyhovuje kontroleru a LED svítidlům. 

5. Zkontrolujte, zda jsou vodiče dostatečně připevněny k LED svítidlům pro 

zamezení nehody. 

6. Ujistěte se, že všechny kabely jsou správně zapojeny před zapnutím napájení. 

7. Prosím, sami si neprovádějte údržbu či opravu zařízení, v případě jakéhokoli 

dotazu nás neváhejte kontaktovat 

Upozornění:  

Napájení by nemělo být přetíženo. Pro vysoký výkon, mějte alespoň 20% rezervu pro 

napájení. 
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Poprodejní servis 

1. Zákazníci mají k dispozici bezplatnou údržbu nebo výměnu vadného výrobku do 

dvou let po datu nákupu. 

2. Na následující případy se nevztahují záruční podmínky: 

 vady způsobené nesprávným zacházením. 

 škody způsobené neoprávněným odejmutím, údržbou, modifikací okruhu, 

nesprávné připojení napájení nebo LED pásků. 

 případné škody způsobené dopravou, nárazem po nákupu. 

 případné škody způsobené zemětřesením, požár, povodeň, vyšší mocí, 

živelnými pohromami 

 škody způsobené nedbalostí, nevhodné skladování při vysoké teplotě a vlhkosti 

prostředí, nebo v blízkosti škodlivých chemikálií 

 

3. Příručka je vhodná pouze pro tento model, každá aktualizace může proběhnout 

bez předchozího upozornění. 
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