
Přehled funkcí

Důležité: Před instalací si přečtěte všechny pokyny

Výstup

Provozní frekvence

Provozní teplota

Relativní vlhkost

Rozměry

Zdroj napájení

• Toto zařízení obsahuje AAA baterie, které je třeba správně skladovat a likvidovat
• NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.

Bezpečnost a varování 

Krok 1: Zapojte jednotku kompatibilního RF přijímače, který chcete spárovat,

podle konkrétního schéma zapojení

Krok VYP ZAP 2: / Stiskněte tlačítko pro aktivaci ovladače 

SR-2819 - dálkový ovladačRF RGBW 09.02819.04170

RF sign lá

869.5/916.5/434MHz

0-40°C

8% to 80%

140x48x17mm

Čelní strana

Zadní strana

• RF ovladač pro řízení 6 zón nezávisle.

• RGBW ovládání

• .Vysoce přesné a stabilní řízení barev

• Kompatibilní s různými univerzálními přijímači série Perfect RF

• 1 přijímač lze spárovat s 8 dálkovými ovladači SR-2819

• : IP20Stupeň krytí

Údaje o produktu

4.5V(3xAAA batter )ie

Kontrolka indikuje: 
stav dálkového ovládání

Bílý (čtvrtý) kanál: 
Stiskněte pro VYP/ZAP Stiskněte a podržte, 
ke zvýšení/snížení intezity světla daného
kanálu

Stiskněte a podržte ke zvýšení /
snížení intenzity světla

Stiskněte a podržte ke zvýšení intenzity
světla RGB kanálů

Stiskněte a podržte pro zrychlení průběhu
dynamického módu

Stiskněte a podržte pro zpomalení průběhu
dynamického módu

Stiskněte a podržte ke snížení intenzity
světla RGB kanálů

Stiskněte pro VYP ZAP všech zón/

R/G/B , /  kanály Stiskněte pro VYP ZAP daného
kanálu Stiskněte a podržte pro zvýšení , /
snížení intezity světla daného kanáluR/G/B 

Číselné označení zón  Stiskněte pro výběr zóny:
Stiskněte a podržte pro zapnutí / vypnutí
příslušné zóny.

3xAAA baterie
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Tlačítko stiskněte pro spuštěníPlay/Pause, 
pozastavení vestavěných módů10 

Klikněte pro návrat na předchozí stav

Stiskněte a podržte pro uložení barev, scény
Stiskněte pro vyvolání uložených

barev / scény

Párování s RF přijímačem metoda(  1)

Krok   4: Stiskněte číslo zvolené zóny (např. 6)

Krok   3: Learning KeyStiskněte tlačítko na přijímači nebo vypněte/zapněte “ ”  receiver

třikrát za sebou, abyste jej uvedli do stavu párování 

Learning Key 

RF LED Receiver

Krok 1: Zapojte jednotku kompatibilního RF přijímače, který chcete spárovat,

podle konkrétního schéma zapojení

Krok   5: Dotkněte se barevného voliče LED osvětlení připojené, 

k RF přijímači zabliká což značí, že přijímač v zóně 6 je úspěšně spárován.
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Krok VYP ZAP 2: / Stiskněte tlačítko pro aktivaci ovladače 

P ( etod  2)árování s RF přijímačem m a

Krok 4  : Dvakrát stiskněte číslo zvolené zóny ) hned poté stiskněte a podržte( , např. 3
stisknuté LED osvětlení připojené k RF přijímači zabliká což značí,, 

že přijímač v zóně 3 je úspěšně spárován.

Krok 3  : Vypněte a znovu zapněte RF přijímač

Learning Key 

RF LED Receiver
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Krok 1  VYP ZAP: /Stiskněte tlačítko pro aktivaci ovladače 

Uložení barvy scény módu / /

Krok 2: Stiskněte číslo zvolené zóny )(např. 3
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Krok 1  VYP ZAP: /Stiskněte tlačítko pro aktivaci ovladače 

Krok 3: Dotkněte se barevného voliče pro výběr barvy nebo stiskněte tlačítko pro výběr

požadované scény

Krok 4:  S  Stiskněte a podržte tlačítko dokud nezabliká kontrolka na ovladači LED 

Krok 5  : Ihned stiskněte číslo 1-6  v tomto kroku čísla znamenají, že až ( ) (např. 6
6 ), scén může být uloženo pro danou zónu LED osvětlení připojené

k RF přijímači zabliká což značí, že barva/scéna byly úspěšně uloženy.

Vyvolání uložené barvy/scény

Krok 2  : Stiskněte číslo zvolené zóny (např. 3)
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Krok 3  S: Stiskněte tlačítko „ ”

Krok   4: Stiskněte číslo   v tomto kroku čísla znamenají, že až 1-6 ( ) (např. 6
6 scén může být vyvoláno pro danou zónu k vyvolání uložené scény.) 

Pokud používáte více přijímačů, máte dvě možnosti:
Možnost mít všechny přijímače ve stejné zóně (např. 1) 1: 

Learning Key 

RF LED Receiver

Z  1óna

Možnost mít každý přijímač v odlišné zóně, jako zóna 1, 2, 3, ... 2: 

Z  1óna Z  2óna Z  3óna

RF dálkový ovl.

RF dálkový ovl.

Learning Key 

RF LED Receiver

Learning Key 

RF LED Receiver
Learning Key 

RF LED Receiver
Learning Key 

RF LED Receiver

Vestavěné módy (10 různých módů) jsou následující:
M d 1: Any two colors of RGB mix fade-in & fade-outó

M d 2: RGB three colors mix fade-in & fade-outó

M d 3: RGB three colors mix fade-out & fade-inó

M d 4: RGB flashó

M d 5: RGB three colors fade-in & fade-out successivelyó

M d 6: RGB three colors fade-in successivelyó

M d 7: RGB three colors fade-out successivelyó

M d 8: RGB three colors jump changing successivelyó

M d 9: R&B two colors mix fade (R in B out), then G fade-in, then R&B mix fade (R out B in), then G fade-out  ó

M d 10: B fade-out, then G&B mix fade (G out B in), then R&G mix fade (R out G in), then R fade-inó

How to stop running mode of single color LED light caused by RGBW sender interference:

1. When pairing single color LED light to a single color remote, it might be interfered and paired by nearby 

RGBW senders, which might control the single color light into running mode. The running mode can not be 

stopped by the paired single color remote or by delete pairing. 

2. Then we need this remote, and pair the remote to the receiver via above “ ”, Pair with RF receiver(Method 2)

then touch the color wheel to stop the running mode. 

3. Then delete pairing and pair the receiver to the single color remote again, it can be controlled by the remote 

again.


