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RF VMESNIK 0–10 V, 2,4 GHz

TEHNIČNA RISBA
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- VHODNA NAPETOST: 100–240 VAC
- FREKVENČNI DOSEG: 47–63 Hz
- FREKVENČNO OBMOČJE: 2,4 GHz
- PRENAPETOSTNI TOK: maks. 50 A
- IZHODNI TOK: 50 mA
- MOČ: 1,1 W (v mirovanju)
- DELOVNA TEMPERATURA: -20–45 ˚C 
- DOSEG: 30 m
- ZAŠČITA: IP40
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GUMB    
Set

ON

OFF

Višanje jakosti

Nižanje jakosti

Hitro višanje jakosti

Hitro nižanje jakosti

Način

Nočna luč

Višanje hitrosti

Nižanje hitrosti

Zakasnitev OFF

OPIS
Nastavitev nočne luči. Po pritiski gumba “Nočna luč” 

držite gumb “Set” 10 sekund za vstop do nastavitev 

nočne luči. Ob ponovnem pritisku gumba “Set” 

nastavitve shranite in zapustite nastavitve.

Vklop

Izklop

Postopno višanje jakosti

Postopno nižanje jakosti

Hitro višanje jakosti (10, 30, 70 in 100 %)

Hitro nižanje jakosti (10, 30, 70 in 100 %)

Preklop med načini: statično, utripanje, prelivanje

Po pritiski gumba “Nočna luč” držite gumb “Set” 10 

sekund za vstop do nastavitev nočne luči. Za višanje 

jakosti pritisnite gumb “Višanje jakosti”, za nižanje pa 

“Nižanje jakosti”. Ob ponovnem pritisku gumba “Set” 

nastavitve shranite in zapustite nastavitve.

Višanje hitrosti

Nižanje hitrosti

Zakasnitev bo ugasnjena po 30 sekundah

GUMB    
ON

OFF

Višanje jakosti

Nižanje jakosti

Način

Nočna luč

Izbira območja

OPIS
Vklop

Izklop

Postopno višanje jakosti (dolg konstanten pritisk)

Postopno nižanje jakosti (dolg konstanten pritisk)

Preklop med stopnjami jakosti: 20, 50 in 100 %

5 % jakost svetlobe

Izbira želenega območja. Ob izbiri želenega območja 

bo zasvetil pripadjaoči indikator 

ON

Hitro višanje jakosti

Način

OFF

Višanje jakosti

Nižanje jakosti

Hitro nižanje jakosti

Hitro višanje hitrosti

Zakasnitev OFF

Hitro nižanje hitrosti

Višanje jakosti
nočne luči

Nižanje jakosti
nočne luči

Nočna luč

Set

1. ZDRUŽITEV 1-CONSKEGA DALJINSKEGA UPRAVLJALCA IN SPREJEMNIKA
Po priklopu vseh elementov na električno omrežje vzemite daljinski upravljalec in 
pritisnite ter držite tipko “ON” približno 5 sekund. Svetilo bo trikrat utripnilo. V primeru da 
do združitve ni prišlo, poizkusite svetilo odklopiti in ponovno vklopiti v električno 
omrežje ter postopek ponoviti.

2. RAZZDRUŽITEV 1-CONSKEGA DALJINSKEGA UPRAVLJALCA IN SPREJEMNIKA
Po priklopu vseh elementov na električno omrežje vzemite daljinski upravljalec in 
pritisnite ter držite tipko “OFF” približno 10–15 sekund. Svetilo bo trikrat utripnilo. V 
primeru da do razdružitve ni prišlo, poizkusite svetilo odklopiti in ponovno vklopiti v 
električno omrežje ter postopek ponoviti.

3. KOPIRANJE KODE 1-CONSKI DALJINEC - 1-CONSKI DALJINEC
Eden izmed daljinskih upravljalcev je že združen z izbranim svetilom. Na že združenem 
daljinskem upravljalcu pritisnite in držite tipko “ON” približno 5 sekund, dokler  indikaci-
jska dioda na sprednjem delu ne začne utripati. Nato pritisnite in držite tipko “ON” na 
drugem daljinskem upravljalcu, dokler  indikacijska dioda na sprednjem delu trikrat ne 
utripne.

4. KOPIRANJE KODE 4-CONSKI VGRADNI TOUCH PANEL - 1-CONSKI DALJINEC
4-conski vgradni touch panel je že združen z izbranim svetilom. Na vgradnem touch 
panelu pritisnite in držite tipko “100 % jakost” približno 5 sekund, dokler  indikacijska 
dioda na izbranem območju ne začne utripati. Nato pritisnite in držite tipko “Način” 
približno 5 sekund na daljinskem upravljalcu, dokler  indikacijska dioda na sprednjem 
delu trikrat ne utripne.

1. ZDRUŽITEV 4-CONSKEGA DALJINSKEGA UPRAVLJALCA IN SPREJEMNIKA
Po priklopu vseh elementov na električno omrežje vzemite daljinski upravljalec in 
pritisnite ter držite tipko “ON” približno 5 sekund. Svetilo bo trikrat utripnilo. V primeru da 
do združitve ni prišlo, poizkusite svetilo odklopiti in ponovno vklopiti v električno 
omrežje ter postopek ponoviti.

2. RAZZDRUŽITEV 4-CONSKEGA DALJINSKEGA UPRAVLJALCA IN SPREJEMNIKA
Po priklopu vseh elementov na električno omrežje vzemite daljinski upravljalec in 
pritisnite ter držite tipko “OFF” približno 10–15 sekund. Svetilo bo trikrat utripnilo. V 
primeru da do razdružitve ni prišlo, poizkusite svetilo odklopiti in ponovno vklopiti v 
električno omrežje ter postopek ponoviti.

3. KOPIRANJE KODE 4-CONSKI DALJINEC - 4-CONSKI DALJINEC
Eden izmed daljinskih upravljalcev je že združen z izbranim svetilom. Na že združenem 
daljinskem upravljalcu pritisnite in držite tipko “ON” približno 5 sekund, dokler  indikaci-
jska dioda na sprednjem delu ne začne utripati. Nato pritisnite in držite tipko “ON” na 
drugem daljinskem upravljalcu, dokler  indikacijska dioda na sprednjem delu trikrat ne 
utripne.

4. KOPIRANJE KODE 4-CONSKI VGRADNI TOUCH PANEL - 1-CONSKI DALJINEC
4-conski vgradni touch panel je že združen z izbranim svetilom. Na vgradnem touch 
panelu pritisnite in držite tipko “100 % jakost” približno 5 sekund, dokler  indikacijska 
dioda na izbranem območju ne začne utripati. Nato pritisnite in držite tipko “Način” 
približno 5 sekund na daljinskem upravljalcu, dokler  indikacijska dioda na sprednjem 
delu trikrat ne utripne.

1-CONSKI DALJINSKI UPRAVLJALEC 4-CONSKI DALJINSKI UPRAVLJALEC

Višanje jakosti

Izbira območja

Indikatorji območij

Nižanje jakosti

Nočna luč

OFF ON

Način


