
Uživatelská příručka pro RGBW dálkové ovládání [0157]
Děkujeme za Váš nakup!
Tento manuál popisuje dva typy RGBW dálkových ovládání pro naše RGBW produkty. Obě mají stejné funkce, 
ale jiné zpracování. Obě ovládání dokážou ovládat LED světla až ve čtyřech zónách, měnit jejich barvu, 
regulovat jas, přepínat mezi studenou a teplou bílou a také mezi různými programy. V tomto manuálu se 
dozvíte o:
Obr. 1: dotykovém RGBW dálkovém ovládání
Obr. 2: RGBW dálkovém ovládání s tlačítky
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Dlouhým stiskem tlačítka “Master ON” nebo “Zone ON” přejdete do módu bílého světla.
Na barevném posuvníku můžete vybrat libovolnou barvu.
Jas můžete měnit pomocí regulátoru jasu +-.
Programy:

Program 1 (pozvolné střídání RGBW barev)
V tomto programu dochází k postupnému, plynulému střídání červené, zelené, modré a bílé barvy.
Program 2 (Barevný záblesk)
V tomto programu dochází k rychlému střídání červené, zelené, modré, bílé, žluté a fialové barvy.
Program 3 (Disco)
Rychlé střídání a poblikávání různých barev.
Program 4 (Rostoucí intenzita červené barvy a záblesk)
V tomto programu se červená barva rozjasní z 0 na 100 %, vypne se a poté třikrát zabliká.
Program 5 (Rostoucí intenzita zelené barvy a záblesk)
V tomto programu se zelená barva rozjasní z 0 na 100 %, vypne se a poté třikrát zabliká.
Program 6 (Rostoucí intenzita modré barvy a záblesk)
V tomto programu se modrá barva rozjasní z 0 na 100 %, vypne se a poté třikrát zabliká.
Program 7 (Změna barev + záblesk)
V tomto programu se několik barev prolne do sebe a pak náhodně blikají.
Program 8 (Prolínání)
V tomto programu dochází k vzájemnému prolínání různých barev.
Program 9 (Blikání bílé)
Jednoduše začne blikat bílá barva.
TIPY:
Pro ztlumení všech RGBW světel zároveň nebo úpravu jejich barev stiskněte “Master ON”. Pokud 
chcete tuto operaci provést u jednotlivých světel, stiskněte “Zone ON”. Za druhé vyberte barvu nebo 
jasu pomocí barevného posuvníku nebo regulátoru jasu.

Barevný posuvník

Jas -
> Základních funkcích dálkového ovládání
> Párování nových světel s dálkovým ovládáním
> Seskupování více světel Rychlost -

Kontrolka

Jas +
Rychlost 

Barevný posuvník

Jas -

Master ON

Jas +

Kontrolka

4x (un)link light

Rychlost -+
Zone ON
Zone OFF

Zone ON
Zone OFF

Master ON Master OFF

Modes 
(Programy)

Rychlost +
4x (un)link light

Master OFF



Párování nových světel s dálkovými ovladači:
1. Zvolte zónu, do které chcete světlo přiřadit (od 1 do 4)
2. Pomocí hlavního vypínače nebo vytažením kabelu ze zásuvky odpojte světla v dané zóně 
od hlavního přívodu elektrického proudu.
3. Nyní světlo znovu zapněte a během 3 sekund na dálkovém ovladači jednou krátce stiskněte 
některé z tlačítek “Zone ON”.
4. Jakmile je operace dokončena, světlo třikrát pomalu zabliká. 

Odpojení světel:
1. Pomocí dálkového ovládání zjistěte, která zóna (1 až 4) je se světlem spárovaná
2. Pomocí hlavního vypínače nebo vytažením kabelu ze zásuvky odpojte světla v dané zóně 
od hlavního přívodu elektrického proudu.
3. Nyní světlo znovu zapněte a během 3 sekund pětkrát rychle stiskněte jedno z tlačítek “Zone 
ON” odpovídající zóně, kterou chcete odpojit.
4. Jakmile je operace dokončena, světlo šestkrát rychle zabliká. 

Seskupování více světel 
Ke každé zóně na čtyřkanálovém dálkovém ovládání můžete připojit nekonečné množství 
řadičů, a to tak, že je pomocí kódu spárujete s různými zónami. Tímto způsobem můžete 
vytvářet různé skupinové kombinace. Na několik příkladů seskupení se můžete podívat níže. 
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Pro dálková ovládání doporučujeme použít dobíjecí baterie.
Z tohoto důvodu k našim výrobkům nezahrnujeme obyčejné baterie. Doufáme, že oceníte 
naše volby, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a že vám nezpůsobí žádné komplikace.




