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- TIP: LED KONTROLER RF DLV003 4 IN 1, RGB, RGBW, DIM, CCT
- NAPETOST: 12–24 VDC
- DELOVNI TOK: 4 × 6 A 
- MOČ: 288 W/576 W (12/24 V/DC)
- FREKVENČNO OBMOČJE: 2,4 GHz
- DELOVNA TEMPERATURA: -20–60 ˚C 
- DOSEG: 20 m
- BATERIJA: 2 × AAA

BREZŽIČNA SINHRONIZACIJA:
Območje brezžične sinhronizacije obsega radij 20 m od kontrolerja.

Daljinski upravljalec omogoča  4-consko izbiro območij - z enim daljinskim 
upravljalcem je mogoče krmiliti do štiri različne kontrolerje DLV003.

KARAKTERISTIKE

KONTROLER

DLV003 kontroler se lahko poveže s katerim koli 4-conskim daljinskim upravl-
jalcem, nastavljenim na tovarniških nastavitvah (daljinci so pakirani s 
specifično RFBT kodo v sklopu tovarniških nastavitev). Za povezavo novega 
daljinskega upravljalca in kontrolerja je potrebno slediti naslednjim korakom:

»Matching Code« metoda
1. Po vklopu izberite želeno cono (1 do 4).
2. Nato držite gumb “ON” nekaj sekund. LED diode spremenijo jakost za 
25–10 % (3 × utripnejo).
2. Povezava je uspešna in kontroler je lahko upravljan zgolj s povezovanim 
upravljalcem. V primeru da povezava ni uspela ponovite prva dva koraka.

»Clear Code« metoda
1. Po vklopu izberite cono želite ponastaviti (1 do 4).
2. Nato držite gumb “OFF” nekaj sekund. Bele LED diode spremenijo jakost 
za 25–10 % (3 × utripnejo).
2. Povezava je uspešno prekinjena in kontroler lahko ponovno povežete s 
katerim koli drugim upravljalcem. V primeru da prekinitev ni uspela ponovite 
prva dva koraka.

POVEZAVA S KONTROLERJEM
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VEZAVA (DIM) - enobarvni trakovi (W, NW, WW), 4 × 6 A = 576 W

VEZAVA (CCT) - dvobarvni trakovi (W+WW), 2 × (2 × 6 A) = 576 W
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GUMB
Set

ON

OFF

Regulacija jakosti

Način

Nočna luč

Nižanje jakosti (5 nivojev)

Višanje jakosti (5 nivojev)

Nižanje jakosti 

(1024 nivojev)

Višanje jakosti 

(1024 nivojev)

Nižanje hitrosti

Višanje hitrosti

Izbira območja

OPIS
Brez funkcije

Vklop

Izklop

Nižanje jakosti z drsenjem v smeri urinega kazalca

Dinamični načini prehoda (skupno je 8 načinov)

Preklop na 10 % jakost svetlobe

10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 100 %

10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 100 %

Nižanje jakosti (1024 nivojev). Z dolgim pritiskom 

omogočimo hitrejši prehod.

Višanje jakosti (1024 nivojev). Z dolgim pritiskom 

omogočimo hitrejši prehod.

Nižanje hitrosti

Višanje hitrosti

Izbira med štirimi območji

GUMB
Set

ON

OFF

CCT regulacija

Način

Nočna luč

Nižanje jakosti (5 nivojev)

Višanje jakosti (5 nivojev)

Nižanje jakosti 

(1024 nivojev)

Višanje jakosti 

(1024 nivojev)

Nižanje hitrosti

Višanje hitrosti

Izbira območja

OPIS
Brez funkcije

Vklop

Izklop

Reguliranje temperature barve (100 % W–100 % WW)

Skupno štirje načini: vse barve utripajo, dve barvi 

utripata, vse barve se prelivajo, dve barvi se prelivata

Preklop na 10 % jakost svetlobe

10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 100 %

10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 100 %

Nižanje jakosti (1024 nivojev). Z dolgim pritiskom 

omogočimo hitrejši prehod.

Višanje jakosti (1024 nivojev). Z dolgim pritiskom 

omogočimo hitrejši prehod.

Nižanje hitrosti

Višanje hitrosti

Izbira med štirimi območji

ON

RF indikator

Način

Nočna luč (10 % jakost)

OFF

Nižanje jakosti (5 nivojev)

Nižanje jakosti (1024 nivojev)

Višanje jakosti (5 nivojev)

Višanje jakosti (1024 nivojev)

Višanje hitrosti
Indikatorji območij

Nižanje hitrosti

Regulacija jakosti

Izbira območja

Set

ON

RF indikator

Način

Nočna luč (10 % jakost)

OFF

Nižanje jakosti (5 nivojev)

Nižanje jakosti (1024 nivojev)

Višanje jakosti (5 nivojev)

Višanje jakosti (1024 nivojev)

Višanje hitrosti
Indikatorji območij

Nižanje hitrosti

CCT regulacija

Izbira območja

Set



GUMB
Set

ON

OFF

Barvni krog

Način

Bela barva

6 statičnih barv +

6 statičnih barv -

Nižanje jakosti 

za statične barve

Višanje jakosti 

za statične barve

Nižanje hitrosti

Višanje hitrosti

Izbira območja

OPIS
Brez funkcije

Vklop

Izklop

Izbira statične barve (skupno je 64 odtenkov barv)

Dinamični načini prehoda (skupno je 8 načinov)

Preklop na belo barvo

Cyan, vijolična, rumena, modra, zelena, rdeča

Rdeča, zelena, modra, rumena, vijolična, cyan

Nižanje jakosti  za statične barve (1024 nivojev). Z 

dolgim pritiskom omogočimo hitrejši prehod.

Višanje jakosti  za statične barve (1024 nivojev). Z 

dolgim pritiskom omogočimo hitrejši prehod.

Nižanje hitrosti

Višanje hitrosti

Izbira med štirimi območji

GUMB
Set

RGB ON

RGB OFF

Barvni krog

Način

Bela barva ON/OFF

Nižanje jakosti 

za bele barve

Višanje jakosti 

za bele barve

Nižanje jakosti RGB

Višanje jakosti RGB

Nižanje hitrosti

Višanje hitrosti

Izbira območja

OPIS
Brez funkcije

RGB vklop

RGB izklop

Izbira statične barve (skupno je 64 odtenkov barv)

Dinamični načini prehoda (skupno je 8 načinov)

Bela barva vklop/izklop

Nižanje jakosti za belo barvo (1024 nivojev). Z dolgim 

pritiskom omogočimo hitrejši prehod.

Višanje jakosti za belo barvo (1024 nivojev). Z dolgim 

pritiskom omogočimo hitrejši prehod.

Nižanje jakosti za RGB (1024 nivojev). Z dolgim 

pritiskom omogočimo hitrejši prehod.

Višanje jakosti za RGB (1024 nivojev). Z dolgim 

pritiskom omogočimo hitrejši prehod.

Nižanje hitrosti dinamičnega načina

Višanje hitrosti dinamičnega načina

Izbira med štirimi območji
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PROGRAM
Bela prelivanje

Preklop treh barv

Preklop sedmih barv

Prelivanje treh barv

ŠT.
5

6

7

8

PROGRAM
Prelivanje sedmih barv

Prelivanje rdeča/zelena

Prelivanje rdeča/modra

Prelivanje zelena/modra
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RF indikator

6 statičnih barv +

Način

Bela barva

OFF

6 statičnih barv -

Višanje hitrosti
Indikatorji območij

Nižanje hitrosti

Višanje jakosti
za statične barve

Nižanje jakosti
za statične barve

Barvni krog

Izbira območja

Set

RGB ON

RF indikator

Način

Bela barva ON/OFF

Višanje jakosti RGB

 RGB OFF

Višanje hitrosti
Indikatorji območij

Nižanje hitrosti

Nižanje jakosti RGB

Višanje jakosti
bele barve

Nižanje jakosti
bele barve

Barvni krog

Izbira območja

Set

VEZAVA (RGB) - tribarvni trakovi, 3 × 6 A = 432 W 

VEZAVA (RGBW) - štiribarvni trakovi, 4 × 6 A = 576 W
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Dinamični načini prehoda
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1
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PROGRAM
Bela prelivanje

Preklop treh barv

Preklop sedmih barv

Prelivanje treh barv

ŠT.
5

6

7

8

PROGRAM
Prelivanje sedmih barv

Prelivanje rdeča/zelena

Prelivanje rdeča/modra

Prelivanje zelena/modra

Dinamični načini prehoda



VEZAVA (DIM) - enobarvni trakovi VEZAVA (RGB) - tribarvni trakovi 
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Dimer krog

Višanje hitrosti/ 
jakosti svetlobe

OFF

Način
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Nižanje hitrosti/ 
jakosti svetlobe

GUMB
ON

OFF

Način

Hitrost/jakost +

Hitrost/jakost -

Dimer krog

PROGRAM
Vklop svetila

Izklop svetila

Preklapljanje med programi

Višanje hitrosti/jakosti svetlobe

Nižanje hitrosti/jakosti svetlobe

Izbira jakosti svetlobe

OPOMBA
-

-

3 programi

-

-

-

DLV003 kontroler se lahko poveže s katerim koli 2,4 GHz daljinskim upravl-
jalcem, nastavljenim na tovarniških nastavitvah (daljinci so pakirani s 
specifično RF kodo v sklopu tovarniških nastavitev). Za povezavo novega 
daljinskega upravljalca in kontrolerja je potrebno slediti naslednjim korakom:

»Matching Code« metoda
1. Držite gumb “Način” in vklopite kontroler v omrežje. LED diode bodo na 
50 % jakosti.
2. Nato pritisnite gumb “ON” 3 × v petih sekundah. LED diode spremenijo 
jakost za 25–10 % (3 × utripnejo).
3. Povezava je uspešna in kontroler je lahko upravljan zgolj s povezovanim 
upravljalcem. V primeru da povezava ni uspela ponovite prva dva koraka.

»Clear Code« metoda
1. Držite gumb “Način” in vklopite kontroler v omrežje. LED diode bodo na 
50 % jakosti.
2. Nato pritisnite gumb “Nižanje hitrosti/jakosti svetlobe” 3 × v petih sekun-
dah. LED diode spremenijo jakost za 25–10 % (3 × utripnejo).
3. Povezava je uspešno prekinjena in kontroler lahko ponovno povežete s 
katerim koli drugim upravljalcem. V primeru da prekinitev ni uspela ponovite 
prva dva koraka.

*Po 20 sekundah neuporabe gre upravljalec v stanje mirovanja. Za uporabo 
ga rahlo pretresite.

Barvni krog

Višanje hitrosti/ 
jakosti svetlobe

ON/OFF

Način

Premor

Nižanje hitrosti/ 
jakosti svetlobe

GUMB
ON/OFF

Premor

Način

Hitrost/jakost +

Hitrost/jakost -

Barvni krog

PROGRAM
Vklop/izklop

Premor/nadaljevanje

Preklapljanje med programi

Višanje hitrosti/jakosti svetlobe

Nižanje hitrosti/jakosti svetlobe

Izbira barve

OPOMBA
-

-

10 programov

-

-

-

POVEZAVA S KONTROLERJEM
DLV003 kontroler se lahko poveže s katerim koli 2,4 GHz daljinskim upravl-
jalcem, nastavljenim na tovarniških nastavitvah (daljinci so pakirani s 
specifično RF kodo v sklopu tovarniških nastavitev). Za povezavo novega 
daljinskega upravljalca in kontrolerja je potrebno slediti naslednjim korakom:

»Matching Code« metoda
1. Držite gumb “Način” in vklopite kontroler v omrežje. LED diode bodo na 
50 % jakosti.
2. Nato pritisnite gumb “Bela ON/OFF” 3 × v petih sekundah. Bele LED diode 
spremenijo jakost za 25–10 % (3 × utripnejo).
3. Povezava je uspešna in kontroler je lahko upravljan zgolj s povezovanim 
upravljalcem. V primeru da povezava ni uspela ponovite prva dva koraka.

»Clear Code« metoda
1. Držite gumb “Način” in vklopite kontroler v omrežje. LED diode bodo na 
50 % jakosti.
2. Nato pritisnite gumb “Nižanje hitrosti/jakosti svetlobe” 3 × v petih sekun-
dah. Bele LED diode spremenijo jakost za 25–10 % (3 × utripnejo).
3. Povezava je uspešno prekinjena in kontroler lahko ponovno povežete s 
katerim koli drugim upravljalcem. V primeru da prekinitev ni uspela ponovite 
prva dva koraka.

*Po 20 sekundah neuporabe gre upravljalec v stanje mirovanja. Za uporabo 
ga rahlo pretresite.



VEZAVA (RGBW) - štiribarvni trakovi 

RG
BW

Barvni krog

Višanje hitrosti/ 
jakosti svetlobe

RGB ON/OFF

Način

Bela ON/OFF/premor

Nižanje hitrosti/ 
jakosti svetlobe

GUMB
RGB ON/OFF

Bela ON/OFF

Način

Hitrost/jakost +

Hitrost/jakost -

Barvni krog

PROGRAM
RGB se vklopi in izklopi

Bela se vklopi in izklopi

Preklapljanje med programi

Višanje hitrosti/jakosti svetlobe

Nižanje hitrosti/jakosti svetlobe

Izbira barve

OPOMBA
-

-

10 programov

-

-

-

DLV003 kontroler se lahko poveže s katerim koli 2,4 GHz daljinskim upravl-
jalcem, nastavljenim na tovarniških nastavitvah (daljinci so pakirani s 
specifično RF kodo v sklopu tovarniških nastavitev). Za povezavo novega 
daljinskega upravljalca in kontrolerja je potrebno slediti naslednjim korakom:

»Matching Code« metoda
1. Držite gumb “Način” in vklopite kontroler v omrežje. LED diode bodo na 
50 % jakosti.
2. Nato pritisnite gumb “Bela ON/OFF” 3 × v petih sekundah. Bele LED diode 
spremenijo jakost za 25–10 % (3 × utripnejo).
3. Povezava je uspešna in kontroler je lahko upravljan zgolj s povezovanim 
upravljalcem. V primeru da povezava ni uspela ponovite prva dva koraka.

»Clear Code« metoda
1. Držite gumb “Način” in vklopite kontroler v omrežje. LED diode bodo na 
50 % jakosti.
2. Nato pritisnite gumb “Nižanje hitrosti/jakosti svetlobe” 3 × v petih sekun-
dah. Bele LED diode spremenijo jakost za 25–10 % (3 × utripnejo).
3. Povezava je uspešno prekinjena in kontroler lahko ponovno povežete s 
katerim koli drugim upravljalcem. V primeru da prekinitev ni uspela ponovite 
prva dva koraka.

*Po 20 sekundah neuporabe gre upravljalec v stanje mirovanja. Za uporabo 
ga rahlo pretresite.

POVEZAVA S KONTROLERJEM


