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Uživatelská příručka

5 v 1 Chytrý LED Řadič
 Model č.: LS2 



Představení 
Náš nově vyvinutý, luxusní chytrý řadič 5 v 1 pro (jednobarevné & 
CCT & RGB & RGBW) LED pásky lze ovládat pomocí bezdrátového 
dálkového ovládání nebo také chytrým telefonem s 4G ovládáním 
na velké vzdálenosti (je zapotřebí Wi-Fi boxu). Řadič disponuje 
funkcí automatického přenosu, synchronizace a také nastavitelným 
jasem a výstupními módy CCT, RGB, RGBW a RGB+CCT. Funguje 
na bázi 2.4GHz bezdrátové technologie s nízkou spotřebou, 
přenosem na velké vzdálenosti a silné rezistenci vůči rušení. Jeden 
kompatibilní řadič lze ovládat několika ovladači zároveň. Nejčastěji 
se používá k řízení osvětlení v hotelech a rodinných domech.

• 

Kontrolka Tlačítko k přepínání 
mezi výstupními módy 

Instrukce k jednotlivým signálům kontrolky
Barva kontrolky  Výstupní mód

Bílé světlo Jednobarevný mód

Žluté světlo Mód duální bílé

Červené světlo RGB mód 

Zelené světlo RGBW mód 

Modré světlo RGB+CCT mód 



Technická data 
Model č. LS2
Vstupní napětí: DC12 V - 24 V
Výstup: 6A / kanál
Maximální celkový výstup: 15 A
Hmotnost: 60 g
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Provozní teplota: -20 - 60 °C 
Ovládací vzdálenost: 30 m
Připojení kanálů: Běžná anoda
Velikost: 124*38*23 mm

Vstup 1 Vstup 2



Spárování & Odpojení (pouze pro FUT089 dálkové ovládání)

Spárování: 

Nejprve vypněte a poté znovu zapněte a během 3 sekund třikrát 

stiskněte " I ". Jakmile LED světýlko třikrát pomalu zabliká, párování 
je dokončeno. 

Odpojení: 

Nejprve vypněte, po pěti sekundách znovu zapněte a během 3 sekund 

pětkrát stiskněte " I " . Jakmile LED světýlko desetkrát rychle zabliká, 
odpojení je dokončeno. 

Poznámka: Kompatibilní s níže uvedenými dálkovými 
ovládáními (nejsou součástí balení)

Model č.: FUT089 
8-zónové dálkové ovládání
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Model č.: B8 
8-zónové panelové dálkové ovládání

Pro metodu spárování a odpojení se 
podívejte na detaily v uživatelské 

příručce pro produkt B8



Funkce automatické synchronizace
Různé řadiče mohou fungovat synchronně, i když se spustí v 
různý čas, bude je pak možné ovládat stejným dálkovým 
ovládáním a poběží ve stejném dynamickém módu a stejnou 
rychlostí.
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Poznámka: 

1. <:,dl/ Indikují automatický přenos.
2. Řadič se bude automaticky synchronizovat ve 

stejných dynamických módech v rámci ovládací 
vzdálenosti o 30 metrech.  
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Schéma automatického přenosu
Jeden řadič pásků může přenášet signály z jednoho dálkového 
ovládání do dalšího řadiče v rámci 30 m a pokud je další řadič ve 
vzdálenosti 30 m, ovládací vzdálenost je neomezená.
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Tabulka dynamického módu
Nastavitelná saturace jak ve statickém, tak v dynamickém módu. 

Dynamický mód
Jas & 

Rychlost 
Číslo 

Jas, teplota barvy RGB/ RGBW / RGB-+CCT 

1 Postupný přechod na bílou barvu Postupný barevný přechod

2 Přechod na bílou barvu Postupný přechod na bílou barvu

3 
Postupný + běžný přechod na 
bílou barvu Postupný přechod RGB barev

4 NC Přechod sedmi barev

5 NC Přechod náhodně vybraných barev
Nastavitelné

6 NC Postupný + běžný přechod na červenou 

7 NC Postupný + běžný přechod na zelenou 

B NC Postupný + běžný přechod na modrou 

9 NC Postupný + běžný přechod na bílou 

Automatický přenos Automatický přenos Automatický přenos
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Schéma připojení řadiče k LED pásku

Schéma připojení řadiče k jednobarevnému LED pásku

Schéma připojení řadiče k CCT LED pásku

Schéma připojení řadiče k RGB LED pásku



Schéma připojení řadiče k RGBW LED pásku

Schéma připojení řadiče k RGB+CCT LED pásku

Pozor 
1. Prosím, zkontrolujte, zda vstupní napětí napájecího zdroje konstantního 

napětí odpovídá požadavkům řadiče a také prosím zkontrolujte 
připojení katody a anody, v opačném případě bude řadič rozbitý.

2. Prosím, nepřipojujte dráty, když je přístroj zapnutý.
Znovu zapněte pouze v případě, že je obvod správně zapojen, abyste 
předešli případným zkratům

3. Prosím, nepoužívejte řadič  v místě s velkou koncentrací kovů nebo 
silnými elektromagnetickými vlnami, mohlo by to závažně ovlivnit 
ovládací vzdálenost. 

Vyrobeno v Číně




