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Opis panelu światłowodowego gwiezdne niebo

Panel światłowodowy jest gotowym elementem dekoracyjnym służącym również jako koloroterapia, lub jako lampa 
dekoracyjna LED. W skład zestawu wchodzi:

ź Panel ze światłowodami 
ź Pilot  radiowy RF (w opcji za dopłatą-  ze zmianą barwy )
ź Generator światła i zasilacz prądowy z bezpośrednim połączeniem do sieci elektrycznej
ź Regulowane zawiesia z łańcuszkami 
ź Do wyboru opcja ze światłowodami zwisającymi lub zlicowanymi z powierzchnią plafonu.

Istnieje możliwość realizacji wykonania o innym kształcie 

Specyfikacja produktu

Moc:  5W
Waga:  3kg
Wymiary: 60cmx80cm
Zasilanie: 230VAC
Żywotność: 30000h

Pilot radiowy RGBW 

Cechy produktu

ź Zastosowanie w układach mono-kolor, dual-kolor, RGB, 
RGBW, CCT i  z integralnymi żarówkami

ź Częstotliwość radiowa 2.4GHz, zasięg do 30m
ź Niezwykle czuły kolor 
ź pokrętło regulacji dotykowej.
ź Niezależna funkcja ściemniania każdego kanału R, G, B, W 

pozwalająca uzyskać miliony kolorów.
ź Każdy pilot może pasować do jednego lub więcej odbiorników.
ź Zasilanie baterią AAAx2.
ź Pracuj ze wskaźnikiem LED.
ź Magnes z tyłu, który można przykleić do tylnego uchwytu.

Parametry techniczne

Wejście i wyjście

Sygnał wyjściowy:   RF (2,4 GHz)
Napięcie zasilania:   3VDC (AAAx2)
Prąd pracy:    ＜5mA
Prąd w stanie spoczynku:  ＜10μA
Czas czuwania:   1 rok
Zasięg:    30 m (przestrzeń bez barier)
Temperatura pracy:  od -30°C do 55°C
Wymiary:   L122x W 53 x H 17,5mm
Waga:    88g
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Konstrukcje i instalacje mechaniczne
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Aby zamocować pilota, dostępne są trzy opcje do wyboru:

Opcja 1: przyklej pilota bezpośrednio do dowolnej metalowej powierzchni.
Opcja 2: przymocuj tylny uchwyt pilota do ściany za pomocą dwóch śrub.
Opcja 3: przyklej tylny uchwyt pilota do ściany za pomocą pasty.

Obsługa

ź Po włączeniu światła wskaźnik wyświetla się na niebiesko. po wyłączeniu światła wskaźnik wyświetla się na 
czerwono.

ź Po dotknięciu koła kolorów wskaźnik będzie wyświetlał ten sam kolor.
ź Gdy operacja naciśnięcia lub dotyku jest nieprawidłowa (jeśli kontrolka jest wyłączona), wskaźnik wyświetla się na 

czerwono.
ź Aby przedłużyć żywotność baterii, nie dotykaj ani nie naciskaj klawiszy po kilku sekundach,
ź Koło dotykowe przejdzie w stan uśpienia, musisz nacisnąć dowolny klawisz, aby koło dotykowe wyszło ze stanu 

uśpienia.

Parowanie z odbiornikami (dwa sposoby dopasowania)

Użyj klawisza dopasowania kontrolera

Krótkie naciśnięcie przycisku dopasowania, natychmiast naciśnij wł./wył.
klawisz (pilot jednostrefowy) lub klawisz strefy (wielostrefowy pilota) pilota.
Wskaźnik LED szybko miga kilka razy oznacza, że   dopasowanie powiodło się.
Użyj ponownego uruchomienia zasilania.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz dopasowania przez 5s, aby usunąć wszystkie dopasowania,
Wskaźnik LED szybko miga kilka razy oznacza, że   wszystkie dopasowane piloty zostały usunięte.

Użyj ponownego uruchomienia zasilania

Wyłącz zasilanie, następnie włącz zasilanie, powtórz ponownie.
Natychmiast krótkie naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania (pilot jednostrefowy) lub klawisz strefy (pilot wielostrefowy) 3 razy 
na pilocie.
Lampka zamiga 3 razy, oznacza to, że dopasowanie się powiodło.

Wyłącz zasilanie, następnie włącz zasilanie, powtórz ponownie.
Natychmiast krótkie naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania (pilot jednostrefowy) lub klawisz strefy (pilot wielostrefowy) 5 razy 
na pilocie.
Lampka zamiga 5 razy oznacza, że   wszystkie dopasowane piloty zostały
usunięte.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem instalacji.
2. Podczas instalacji baterii należy zwrócić uwagę na biegunowość dodatnią i ujemną akumulatora.
    Przez długi czas bez pilota wyjmij baterię.
    Gdy odległość zdalna staje się mniejsza i niewrażliwa, wymień baterię.
3. Jeśli odbiornik nie odpowiada, ponownie dopasuj pilota.
4. Delikatnie obsługuj pilota, uważaj na upadek.
5. Do użytku tylko w pomieszczeniach i suchych miejscach.
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RT 9   4-strefowy pilot RGBW

: Krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza wszystkie światła strefy.

: Dotknij, aby zmienić statyczny kolor RGB bieżącej strefy.

Krótkie naciśnięcie wybierz i włącz światło strefy,
Długie naciśnięcie 2 s wyłącza światło strefy.
Krótko naciśnij klawisz wielu stref szybko,
wybierze wiele stref synchronicznie.

W przypadku światła RGB krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza biel (miks RGB),
długie naciśnięcie 1-6 s stale dostosowuje nasycenie,
mianowicie powoli zmieniaj bieżący statyczny kolor RGB na mieszany biały.
W przypadku światła RGBW krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza kanał W,
długie naciśnięcie 1-6 s dostosuj jasność W w sposób ciągły,
mianowicie zmieniaj nasycenie, powoli dodając biały kolor.

: Dostosuj tryb dynamiczny dla aktualnie wybranej strefy,
Krótkie naciśnięcie uruchamia następny tryb dynamiczny, długie naciśnięcie 2 s 
cykl trybu uruchamiania.

: Aby uzyskać kolor statyczny, dostosuj jasność,
krótkie naciśnięcie 10 poziomów,
długie naciśnięcie 1-6 s dla ciągłej regulacji 256 poziomów.
W trybie dynamicznym dostosuj prędkość,
krótkie naciśnięcie 10 poziomów, długie naciśnięcie 2 s, aby uzyskać domyślną 
prędkość.

Krótkie naciśnięcie przywołuje scenę, długie naciśnięcie 2 s zapisuje aktualny stan 
w S1/S2.
wskaźnik LED wyświetla się na zielono po zapisaniu OK.
4 strefy przywołaj lub zapisz synchronicznie.
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