
Návod – 4 zónový ovladač pro RGB/RGBW RT4 
 
Ultra citlivá dotyková plocha. 
Každé dálkové ovládání může být spárováno s jedním nebo více přijímači. 
Potvrzení stisku potvrzuje vestavná LED kontrolka. 
 
● Pracovní napětí: 3VDC(2xAAA)  
● Vstupní signál: RF 2.4GHz  
● Dosah signálu: 30m    
● Krytí: IP20  
● Pracovní teplota: -30℃~55℃ 
 
                               : Krátké stisknutí zapne/vypne svítidlo. 
                               : Dotykem změní aktuální barvu zvolené zóny. 

         : Krátkým stisknutím nastaví 24 druhů statické barvy RGB, 
                dlouhým stisknutím dojde ke kontinuálnímu nastavení statické barvy. 
 
 
 
 
 

         : Krátkým stisknutím spustí dynamický režim, dlouhým stiskem 2s dojde ke střídání všech režimů.  
          : Pro dynamický režim RGB upraví rychlost, 
               krátkým stisknutím 10 úrovní, dlouhým stisknutím 2s získáte výchozí nastavení.  
               Pro statickou barvu RGB upraví sytost, 
               pomalu míchá aktuální statickou barvu RGB s bílou, 
               krátké stisknutí 11 úrovní, dlouhé stisknutí 1-5 s pro plynulé nastavení 256 úrovní. 
          : Pro zvolenou barvu upraví jas, krátkým stiskem 10 úrovní, dlouhým stiskem 1-5s pro plynulé nastavení 256 úrovní. 
          : Krátkým stiskem nastaví červenou, zelenou nebo modrou. 
              Dlouhým stisknutím 1-5s dojde k plynulému nastavení jasu vybrané barvy. 
          : U RGB světla krátkým stisknutím zapne / vypne bílou (RGB mix), dlouhým stisknutím 1-5 s plynule upraví sytost, 
                        pomalu míchá aktuální statickou barvu RGB s bílou. 

U RGBW světla krátkým stisknutím zapne / vypne W kanál, dlouhým stisknutím 1-5 s plynule upraví jas W, 
pomalu míchá aktuální statickou barvu RGB s bílou. 

          : Krátkým stiskem vyvolá uloženou scénu. Dlouhým stiskem 2s uloží aktuální stav 
              do S1/2/3/4. Lze tak např. uložit oblíbenou barvu. 
 
● Při rozsvícení svítidla svítí kontrolka modře. Při zhasnutí svítidla svítí kontrolka červeně. 
● Když se dotknete barevného kolečka, indikátor zobrazí stejnou barvu, kterou chcete nastavit. 
● Pokud je stisknutí neplatné (Pokud je svítidlo zhasnuté), indikátor se rozsvítí červeně. 
● Chcete-li prodloužit životnost baterie, nedotýkejte se ani nepoužívejte tlačítka po dobu 20 vteřin. Po této době vstoupí ovladač do režimu spánku, stiskněte 
tlačítko On/Off pro vypnutí režimu spánku. 
Funkce párování ovladače a přijímače 
Pomocí tlačítka Match 
Párování: 
Krátce zmáčkněte tlačítko Match a hned na to tlačítko on/off na ovladači. 
Odpárování: 
Zmáčkněte a držte tlačítko Match po dobu 5 vteřin a smažou se veškerá spárovaná zařízení. 
Přijímač zabliká 5x, vše je odpárováno. 
 
Pomocí přerušení napájení 
Párování: 
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači. 
Odpárování: 
Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 5x po sobě tlačítko on/off na ovladač. 
Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány. 
 
1. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte všechny pokyny. 
2. Při instalaci baterie dbejte na správnou polaritu baterie. 
      Pokud nebyl ovladač dlouhou dobu používán, vyjměte baterii, zkontrolujte a opět ji vložte. 
      Pokud se vzdálenost a citlivost ovladače snižuje, vyměňte baterii. 
3. Pokud přijímač nereaguje na pokyny ovladače, zkuste je znovu spárovat. 
4. Chraňte ovladač před pádem.  

 

 

 


