
04150822      LED ovladač - RGB music kontroler pro LED pásky

Popis 
Tento 20-tlačítkový hudební infračervený ovladač LED diod využívá pokročilou řídící jednotku. Používá se pro ovládání různých LED světel, napří-
klad bodových zdrojů světla, flexibilních LED světelných pásů, světel na stěnách, světel na skleněných stěnách apod. Tento ovladač nabízí mnoho 
výhod, jako jsou nízké náklady na provoz, jednoduché připojení a snadné použití. Běžně můžete ovládat svítivost, barvy a změnu barev pomocí 
dálkového ovladače. Pokud jej ale přepnete do režimu regulace zvukem, budou se barvy měnit podle rytmu hudby.  

Technické údaje                                                                                      Typické použití  
Pracovní teplota:  -20°C – 60°C 
Vstupní napětí:  DC 12-24V 
Výstup:  3 kanály 
Způsob připojení:  společný pól 
Vnější rozměry (v x š x d):  22mm x 35mm x63mm 
Velikost balení (v x š x d): 25mm x 115mm x215mm 
Hmotnost:  50g 
Spotřeba energie:  < 1W 
Výstupní proud:  < 2A (každý kanál) 
Výstupní výkon:  < 72W

Funkce dálkového ovládání

Tlačítko Funkce

Když jste ve statickém režimu (výchozí), můžete nastavit svítivost v16 stupních. 
Když jste v režimu JUMP3, JUMP7, FADE3, FADE7, můžete nastavit frekvenci blikání v 8 stupních.

ON/OFF Zapnutí vypnutí ovladače. 
Červená / zelená / modrá / bílá 

/ oranžová / žlutá / tyrkysová / fialová Výběr požadované statické barvy.

JUMP3 Budou se skokově střídat 3 barvy
JUMP7 Bude se skokově střídat 7 barev
FADE3 Budou se postupně střídat 3 barvy
FADE7 Bude se postupně střídat 7 barev

Režim ovládání zvukem 1 (běžná hudba) všechny barvy se budou postupně nebo skokově v závislosti 
na hudbě /rytmu. Pokud není připojen nebo nalezen hudební vstup, budou se barvy měnit postupně. 

 

Režim ovládání zvukem 2 (pomalá hudba) všechny barvy budou pomalu dýchat nebo se skokově měnit 
podle hudby/rytmu. Není-li připojen nebo nalezen hudební vstup, budou se barvy pomalu měnit 
v režimu dýchání.

Režim ovládání zvukem 3 (aktivní hudba) všechny barvy se budou skokově měnit v závislosti 
na hudbě/rytmu.  Pokud není připojen nebo nalezen hudební vstup, zůstanou svítit aktuální barvy. 

Režim ovládání zvukem 4 (hudba DJe) všechny barvy se budou měnit v závislosti na hudbě/rytmu. 
Pokud není připojen nebo nalezen hudební vstup, všechny barvy jsou vypnuty. 

Pokyny k použití
1.  Připojte kabely se signálem a napájením. Ujistěte se, že jste vše připojili správně dříve, než přístroj zapnete. 
2.  Ujistěte se, že mezi ovladačem a přijímačem není žádná překážka. 
3.  Tento výrobek by neměl být používán ve venkovním prostředí ani jakémkoliv jiném vlhkém prostředí. Dbejte na to, aby se do ovladače  
 nedostaly žádné tekutiny. Zabraňte pádu ovladače a jakýmkoliv nárazům do něj. Nepoužívejte ovladač při vysokých teplotách a tlaku, aby 
  nedošlo k poškození výrobku, zkratu a požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 
4.  Výrobce není zodpovědný za poškození výrobku, škodu na majetku, zranění osob a jakýchkoliv dalších ztrát, které jsou způsobeny nespráv- 
 ným použitím. 

Likvidace 
Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potencionální škodě na životním            
prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho 
použitého přístroje použijte sběrná zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recy-
klaci bezpečné pro životní prostředí.

TIPA, spol. s r.o.
Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika

www.tipa.eu

Poznámka: výstupní ochrana proti zkratu 


