Használati / beépítési útmutató

Obsess RGB vezérlõk (PID: 4389, 4390)

Gondoljon a környezetre,
mielõtt kinyomtatná ezt
a dokumentumot!

Obsess rádiófrekvenciás
RGB vezérlõ
változtatható színû
RGB LED szalaghoz
(ANRO PID: 4389 fehér; 4390: fekete )
Rádiófrekvenciás, érintõs távirányítóval ellátott vezérlõ, mely a változtatható
színû RGB LED szalagok vezérlésére alkalmas (színváltás, fényerõ,
színmélység, fényjáték programok, ki és bekapcsolás).

Csatlakoztatás:
Csatlakoztassa a szabályzó Output (kimeneti) oldalán
lévõ sorkapocsba az RGB LED szalag 4 vezetékét,
a megfelelõ színpárosításra ügyelve.
A vezérlõ bemeneti oldalára csatlakoztassa a 12 Voltos
egyenáramú tápegységet.
A távirányítóba helyezze be az elemet, majd az (I)
gomb megnyomásával be tudja kapcsolni a vezérlõt.
Ha nem a színgyûrûnek megfelelõ színek jelennek meg
a LED szalagon, akkor a kék és a zöld vezetéket
cserélje fel!

Tulajdonságok:
Mûködési hõmérséklet: -20-60°C
Bemenõ feszültség: 12 Volt DC
Méret: 90 mm x 70 mm x 27 mm
Max. áramerõsség: 9 Amper (3x3A)
Teljesítmény: 108 Watt
Származási hely: Kína

Távirányító mûködése:
1.

2.

5.

3.

4.

6.

7.

1. Bekapcsolás / program váltás
2. Kikapcsolás
3. Színtelítettség növelése (sebesség növelés is)
4. Színtelítettség csökkentése (sebesség csökkentés is)
5. Színgyûrû
6. Fényerõ növelése
7. Fényerõ csökkentése
Programok:
A két színjáték programot a bekapcsológomb ismételt megnyomásával érhetjük el:
1. Színátmenet mód: az Obsess vezérlõ a teljes színskálán át színátmenetes módba kapcsol.
A 3-as és 4-es színtelítettség állító gombokkal a program futása közben a színváltás sebességét
lehet állítani.
2. Ugró mód: 7 szín közötti ugráló váltás. A 3-as és 4-es színtelítettség állító gombokkal a program
futása közben a két szín közötti ugrás sebességét lehet állítani.
A színjáték programokból csak a vezérlõ kikapcsolásával és újra bekapcsolásával lehet kilépni.

Forgalmazó / importõr:
ANRO Épületdíszítés Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Kemény J. krt 20.
Tel.: 00 36 (52) 220-054 www.anrodiszlec.hu

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.

PID
cimke
példa:

