Használati / beépítési útmutató

RGB vezérlõ 72W - infravörös (PID: 3873)

Gondoljon a környezetre,
mielõtt kinyomtatná ezt
a dokumentumot!

[RGB LED vezérlõ - 72 Watt - infravörös távirányító - 16 szín ]
Technikai információk:
Mûködési hõmérséklet: -20-60°C
Mûködési feszültség: 12 Volt DC
Kimenet: 3 csatorna (R/G/B)
Kapcsolódási mód: közös anód
Max. áramerõsség: 2A/csatorna
Max. teljesítmény: 72 Watt
Távirányítás: infravörös, rálátást igényel
Elem méret: 1 db CR2025 3V
A vezérlõt csak 12Voltos, egyenirányított,
stabilizált feszültségû tápegységgel
használja!
Gyengeáramú elektronikai alkatrész.

Változtatható színû LED szalaghoz (RGB LED) infravörös mûködésû RGB vezérlõ, 24 gombos távirányítóval.
A vezérlõvel lehetõség nyílik maximum 72 Watt teljesítményû RGB LED:
- ki-, és bekapcsolásra,
- 16 azonnali szín használatára,
- a beállított színek fényerejének változtatására,
- 4 db változtatható sebességû fényjáték programra
Csatlakoztatás:
A vezérlõ 12 Voltos DC feszültséget igényel, melyet egy 2.1x5.5 mm-es DC aljzaton keresztül lehet betáplálni,
ehhez esetlegesen kiegészítõ csatlakozó vásárlása szükséges.
A kimenetre a szintén külön megvásárolható 4 eres kábellel kell csatlakoztni az RGB LED szalagot, úgy,
hogy a vezérlõ csatlakozóján elhelyezett nyíl a pozitív 12 Voltos (fekete vagy fehér színû) vezeték felé nézzen.
Amennyiben a vezérlõn kiválasztott szín helyett másik szín világít a LEDszalagon, úgy cserélje fel a
színvezetékek sorrendjét.
Amennyiben nem vásárolt a termékhez kiegészítõ csatlakozót, úgy a kimeneten lévõ csatlakozót le lehet vágni,
és csatlakoztatni az RGB LED szalagot, azonban a levágott csatlakozójú termékekre nem tudunk garanciát
vállalni!

Forgalmazó / importõr:
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Származási hely:

PID - raktári szám magyarázat:

Kína

Minden terméken, vagy annak dobozán a könnyû azonosíthatóság
érdekében egy saját vonalkódos címkét helyezünk el, melyen szerepel
a termék neve, a beérkezésének ideje, illetve egy cikkszám (PID).
Ez a PID szám szerepel a számlán is, illetve az intenetes áruházban és a
magyar nyelvû útmutatón is, mellyel egyértelmûen azonosítható a termék.
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