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2.4G Touch Screen 4-zone control systém WW/CW      

 

I. Technická data 

Dálkový ovladač  

rozměr 110×52×20mm 

napájení AAA×2 

Material ABS 

přijímač 

rozměr 85×45×23mm 

Vstupní napětí 12V /24V 

Max zatížení 6A/kanál 

Programy 20 přednastavených 

  

Programování :  
Správnou funkci soupravy zajistíte spárováním ovladače 
s vysílačem.Zkontrolujte správné zapojení napájení přijímače a 
připojeného LED pásku. 
Odpojte napájení přijímače, opětovně znovu připojte a stiskněte 
současně tlačitko ON , jedné ze zón ,které chcete 
spárovat(během 3 sekund) .Pokud LED pásek zabliká ,vše je 
spárované. 
Ovladač  lze spárovat až s 5 přijímači na kanál a tak ovládat několik 
zón nebo každou zónu samostatně. 
Přepnutím středového tlač.změníte možnost ovládat teplotu nebo 
jas LED pásku. 
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