
● Bruk på RGB + CCT LED-kontroller.

●  Svært følsomt berøringshjul for 
fargejustering.

●  Hver fjernkontroll kan matche en eller 
flere mottakere.

●  AAAx2 batteridrevet.

● Bruk med LED-indikatorlampe.

● Magnet på baksiden som kan sitte fast på 

bakholderen.

Brukerhåndbok  Ver 1.0.7         

Tekniske parametere

Features

Side 1

1 og 4 sone RGB + CCT / Touch fargehjul / Trådløs fjernkontroll 30 m avstand / AAAx2 batteri / Magnet fast fix

Touch Wheel RF fjernkontroll
RF-Remote-RGBW-TW

LVD RED
1 Zone RGB+CCT 4 Zone RGB+CCT

    1 zone RGB+CCT fjernkontroll

CCT RGB

R G WB

S1 S2

: Slå på / av lyset.

: Trykk for å endre RGB-farge eller fargetemperatur.  
  Trykk på RGB- eller CCT-tasten for å bytte mellom RGB-hjul og CCT-hjul.

 : Juster lysstyrken på RGB eller fargetemperatur,
    kort trykk 10 nivåer, langt trykk 1-6s for kontinuerlig justering av 256 nivåer.

 : Juster fargetemperaturen etter WW / CW-kanal,
  kort trykk 11 nivåer, langt trykk juster WW + CW lysstyrke kontinuerlig.

1
Warm White
WW 100%
CW  0%

      11
Cool White
WW 0%
CW 100%

6
Natural White
WW 100%
CW  100%

CCT

Mekaniske strukturer og installasjoner

● Når du slår på lyset, vises indikatoren blå. når du slår av lyset, vises indikatoren rød.

● Når du berører fargehjulet, vil indikatoren vise samme farge.

● Når trykk- eller berøringsoperasjonen er ugyldig (Hvis lampen er av), vises indikatoren rød.

● For å forlenge batteriets levetid, trykk eller trykk ikke på tasten etter noen sekunder,

berøringshjulet vil gå i hvilemodus, du må trykke på en hvilken som helst tast for å få 

berøringshjulet til å slutte å sove.
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3VDC(AAAx2) Battery Ryggholder med magnet

For å bruke fjernkontrollen, tilbys tre alternativer for valg: 

Alternativ 1: fest fjernkontrollen direkte på metalloverflater. 

Alternativ 2: Fest den bakre holderen på veggen med to 

skruer. Alternativ 3: fest den eksterne bakholderen til veggen 

med paster.

Operasjon

Nøkkelfunksjon

Bruk Power Restart

Match: 

Slå av strømmen, og slå deretter på strømmen igjen, 

trykk kort på / av-tasten (fjernkontroll for én sone) 

eller sonetast (fjernkontroll for flere soner) tre ganger 

på fjernkontrollen. Lyset blinker 3 ganger, betyr at 

matchen er vellykket.

slett:

Slå av strømmen, og slå deretter på strømmen igjen,

trykk kort på / av-tasten (fjernkontroll for én sone) 

eller sonetast (fjernkontroll for flere soner) 5 ganger 

på fjernkontrollen. Lyset blinker 5 ganger betyr at alle 

samsvarende fjernkontroller ble slettet.

Bruk kontrolltasten Match-tast

Match: 

Trykk kort på match-tasten, trykk umiddelbart 

på / av-tasten (enkeltsone fjernkontroll) eller 

sonetast (fjernkontroll for flere soner) på 

fjernkontrollen. LED-indikatoren blinker raskt et 

par ganger betyr at kampen er vellykket.

Slett: 

Trykk og hold nede i 5 sekunder for å slette alle 

treff. LED-indikatoren blinker raskt et par ganger

betyr at alle samsvarende fjernkontroller ble 

slettet.

Match fjernkontroll (to match måter)

Sluttbruker kan velge passende match / slette måter. To alternativer tilbys for valg:

Garanti 

 5 years  Warranty

Operation temperature

Miljø 

IP20  IP rating

Ta: -30 OC ~ +55 OC

Sikkerhet og EMC

EMC standard (EMC) EN301 489,EN 62479  

Radio Equipment(RED) EN300 328

Certification CE,EMC,LVD,RED

EN60950Safety standard(LVD)

Input and Output

Output signal RF 2.4GHz( )

Working voltage           3VDC AAAx2( )

Working current           ＜5mA 

Standby current            ＜10μA

Standby time 1 year

Remote distance           30m(Barrier-free space)

Vekt

 0.048kg

Gross weight

  Net weight

 0.088kg
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RF-Remote-RGBW-TW

1
R 100%

9
G 100%

21
R 100%
B 100%  

17
B 100%  

25(1)
R 100%

5
R 100%
G 100%

13
G 100%
B 100%

: Kort trykk få 24 typer statisk RGB-farge.

  kort trykk 10 nivåer, langt trykk 2s får standardhastighet.
   For statisk RGB-farge, juster metning, nemlig endre gjeldende statisk     
   RGB-farge til blandet hvit sakte, kort trykk 11 nivåer, langt trykk 1-6s for  
   kontinuerlig justering av 256 nivåer.

: Kort trykk kjør neste dynamiske modus, langt trykk 2s kjør 

modus-syklus. : For dynamisk RGB-modus, juster hastighet, 

RGB

        

        

: Kort trykk får rød, grønn eller blå farge direkte.
   trykk lenge på 1-6s for å justere lysstyrken på R / G / B kontinuerlig for å 
oppnå millioner av farger. 
: Kort trykk slå på / av hvit (WW / CW),

trykk lenge på 1-6s for å justere hvit (WW + CW) lysstyrke 
kontinuerlig, nemlig endre metning ved å legge til hvit farge sakte.

: Trykk kort på scenen, LED-indikatoren vises grønt når du lagrer OK. langt trykk 2s 
lagre gjeldende farge i S1 / S2.

R G B

W

S1 S2

1 2 43

● 4 zone RGB+CCT fjernkontroll

CCT RGB

S1 S2

1 2 43

Hver sone kan matche kontroller eller lampe med én farge, dobbel 

farge (WW / CW), RGB, RGBW eller RGB + CCT (WW / CW).

For eksempel langt trykk         +        nøkkel for 2s vil sette sone 1 som RGB-lystype.

Når ekstern type endres PÅ, fortsetter den grønne indikatoren lenge.

+

+

+

+

+

: Single color

: Dual color(WW/CW)

: RGB

: RGBW

 : RGB+CCT

: Kort trykk slå på / av alt sonelys.

1 2 43

1 2 43

1 2 43

1 2 43

RGB

CCT

RGB1

: Juster lysstyrken på RGB eller fargetemperatur,
kort trykk 10 nivåer, langt trykk 2s får min eller maks lysstyrke.

: Ttrykk for å endre gjeldende sone RGB-farge eller fargetemperatur.
   Trykk på RGB- eller CCT-tasten for å bytte mellom RGB-hjul og CCT-hjul.
: Trykk kort på velg og slå på sonelyset,

langt trykk 2s slår av sonelyset.1 2 43

1
R 100%

9
G 100%

21
R 100%
B 100%  

17
B 100%  

25(1)
R 100%

5
R 100%
G 100%

13
G 100%
B 100%

: Kort trykk får 24 typer statisk RGB-farge.

kort trykk 10 nivåer, langt trykk 2s får standardhastighet.
   For statisk RGB-farge, juster metning,
   nemlig endre gjeldende statisk RGB-farge til blandet hvit sakte,
   kort trykk 11 nivåer, langt trykk 1-6s for kontinuerlig justering av 256 nivåer.

: Kort trykk kjør neste dynamiske modus, langt trykk 2s kjør 

modus-syklus. : For dynamisk RGB-modus, juster hastighet,

: Kort trykk husker scenen, langt trykk 2s lagrer gjeldende tilstand i S1 / S2.
  LED-indikatoren vises grønt når du lagrer OK. 4 sone 
tilbakekalling eller lagring synkront.

: For dobbel farge eller RGB + CCT (WW / CW), juster fargetemperatur etter WW / CW-kanal,
kort trykk 11 nivåer, langt trykk juster WW + CW lysstyrke kontinuerlig.

For RGB, juster fargetemperaturen ved å blande R / G / B-kanal, 11 nivåer.

1
Warm White
WW 100%
CW  0%

      11
Cool White
WW 0%
CW 100%

6
Natural White
WW 100%
CW  100%

1 
Warm White
R 100%
G 50%
B 0%

6
Natural White
R 100%
G 100%
B 100%

      11
Cool White
R 0%
G 50%
B 100%

For RGBW, juster fargetemperaturen ved å justere W-kanalens lysstyrke, 11 nivåer.

1
W 0%

      11
W 100%

6
W 50%

CCT

RGB

S1 S2

Sikkerhetsinformasjon

1.  Les alle instruksjonene nøye før du begynner denne installasjonen.
2.  Når du installerer batteri, må du være oppmerksom på batteriets positive og

 negative polaritet. Fjern batteriet lenge uten fjernkontrollen.
3.  Når fjernavstanden blir mindre og ufølsom, bytter du batteriet.
4.  Hvis du ikke svarer fra mottakeren, må du matche fjernkontrollen på nytt.
5.  Håndter fjernkontrollen forsiktig, pass på å falle.
6.  Bruk kun innendørs og tørt.




