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RF Wireless Touching LED Remote Controller 
( Both Color temperature and Brlghtness Adjustlng) 

1. Teehnlcal Parameters(remote control)· 

1:Power supply: MAbattery "2pcs 

2:Cover material:ABS 

2. Technical Parameters(controller): 

1. Working voltage:DC12V-24V 

2. Output control: 2 circuits 

3. Control current, BA/circuit 

4. Connecting method: common anode 

5. Dimension: 

6. Receiving range: 0meters 

3. Funclions of Keys 

1. Key 1:on 

2. Key 2:off 
3. Key 3:highest brightness 

4. Key 4:medium brightness 

5. Key 5:lowest brightness 

4. How to use 
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1.Brightness Adjusting :Use your finger to touch the left half part of color ring ,you can 

change the brightness from the highest to the lowest(100%-1%,20 grades of Brightness 

to adjust). 

2.Color temperatura Adjusting: Use your fing8f to touch the right half part of color ring,you 

can adjust the temperatura from warm white to cool white(11grades to adjust) 

3.Resume fuction. The previous settings will be resumed while power on again. 

4.Matchlng code 

Press Key 3 once within 3 seconds when power on again,the light will blink 3 times if 

matching is successful. 

5.Clearing Code 

Press Key 3 five times within 3 seconds when power on again,the light will blink 6 lřmes 

if clearing is successful. 

5. Caution: 

Please don't touch or press the color ring while loading the battaries to protec! the 

sensitiveness. Please use the remote controller 3 seconds after the battaries are 

loaded.Please reload the battaries when you find the color ring is not sensitive. 

6. Connecting Chart _ff 
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RF bezdrátové dotykové LED dálkové ovládání
   (S nastavitelným jasem a teplotou barev)   [0102-1]

1. Technické parametry (dálkové ovládání):

1:Zdroj napájení: 2 AAA baterie

2:Materiál krytu: ABS

2. Technické parametry (řadič)

1. Provozní napětí: DC12V-24V

2. Výstupní řízení: 2 obvody

3. Řídící proud: 6A / obvod

4. Metoda připojení: běžná anoda

5. Rozměry: D85*Š45*V22 mm

6. Přijímací rozsah: 30 metrů

3. Funkce tlačítek

1. Tlačítko 1: on

2. Tlačítko 2: off

3. Tlačítko 3: nejvyšší jas

4. Tlačítko 4: střední jas

5. Tlačítko 5: nejnižší jas

4. Použití
1. Nastavení jasu: Dotykem prstu můžete v levé části barevného posuvníku nastavit 

hodnotu jasu (100 % - 1 %, celkem 20 stupňů jasu)
2. Nastavení barevné teploty: Dotykem prstu můžete v pravé části barevného posuvníku 

nastavit barevnou teplotu od teplé bílé až po studenou bílou (celkem 11 dostupných 
úrovní teploty)

3. Obnovte funkci. Předchozí nastavení budou obnovena při opětovném zapnutí.
4. Párování pomocí kódu
5. Během 3 sekund od spuštění jednou stiskněte tlačítko 3. Světýlko třikrát zabliká v 

případě, že propojení bylo úspěšné.
6. Odstranění kódu
7. Během 3 sekund od opětovného spuštění pětkrát stiskněte tlačítko 3. Světýlko šestkrát 

zabliká v případě, že odstranění proběhlo úspěšně.

5. Pozor:
Při instalaci baterií se prosím nedotýkejte barevného posuvníku, přílišný tlak by mohl narušit 
citlivost jeho dotykové vrstvy. Prosím, zapněte dálkové ovládání až 3 sekundy po instalaci 
baterií. Pokud zjistíte, že barevný posuvník nefunguje, prosím, vyjměte baterie a poté je vložte 
zpátky.

6. Schéma připojení
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