
S1 S2 S3

P

W

1 2 3 4

S1 S2 S3

P

W

1 2 3 4

RGB/W Programmeerbare Afstandsbediening 428194  
Belangrijk: Lees alle instructies voor installatie

Output RF signal

Werk Frequentie 869.5MHz

Werk temperatuur 0-40°C

Relatieve vochtigheid 8% to 80%

Afmetingen 120x55x17mm

Voorkant

Achterkant

• Bedien 4 zones van RF-ontvangers afzonderlijk.
• RGBW-kleurencontroller
• Zeer gevoelige en zeer stabiele, snelle en nauwkeurige 

kleurcontrole.
• 1 ontvanger kan worden gekoppeld door max. 8 

verschillende afstandsbedieningen.
• Waterdichte kwaliteit: IP20

Technische gegevens

Veiligheidswaarschuwingen

Voeding 4.5V(3xAAA batterijen)

Indicator. Als de indicator rood 
is, staat de afstandsbediening 
aan. Druk kort op     om de 
afstandsbediening te activeren.

Kies kleuren met Touchwheel

Programma maken: kort P indrukken 
om het programmeren te starten, 
aangesloten LED knippert even. Nu 
met het Touchwheel de gewenste 
kleuren kiezen (minimaal 2 kleuren, 
maximaal 7 kleuren) en dan de P weer 
kort indrukken om de kleuren op te 
slaan. De LED knippert weer even. Nu 
kun je met de      toets het programma 
starten en schakelen tussen de 
verschillende effecten.

Met deze toets worden de 
geprogrammeerde RGB kleuren  
programmed colors with different 
running effects: jump, flash, fade, 
strobe. Click to switch effects, 
press and hold down to speed up/
down the effects.

Houd ingedrukt om de 
lichtsterkte van RGB te regelen 

Schakel alle zones aan/uit door 
hier te drukken

Zone nummers: Kies de gewenste 
zone. Houd ingedrukt om de 
gewenste zone in/uit te schakelen 

Wit (bij RGBW): druk kort voor aan/
uit of houd ingedrukt om de 
lichtsterkte te regelen.

Bij RGBW met CW en NW kun je 
hier wisselen van WW - CW - NW 
samen met RGB 

Houd ingedrukt om een specifieke 
kleur te onthouden, kort drukken om 
deze kleur weer op te roepen.

4,5V(3xAAA batterijen)

• Dit apparaat bevat AAA-batterijen die op de juiste manier moeten worden bewaard en weggegooid.
• Stel het apparaat NIET bloot aan vocht.

Aanmelden bij de RGB(W) RF-ontvanger

Stap 3: Klik op de "Learning Key"-knop op de RF-ontvanger of schakel de 
ontvanger drie keer continu in om deze in de 'koppelingsstatus' te zetten.

Learning Key

RF LED Receiver

Stap 1: Voer de bedrading van de RF-ontvanger uit volgens het 
bedradingsschema (raadpleeg de instructies van de RF-ontvanger waarmee u 
wilt koppelen)

Stap 5: Raak het kleurenwiel aan, LED-lampjes die zijn aangesloten op de RF-
ontvanger knipperen één keer, wat betekent dat de ontvanger succesvol is 
gekoppeld aan zone 4.

Stap 4: Kies en klik op een zonenummer (bijv. zone 4), knop kort indrukken.

Stap 2: Klik op de AAN/UIT-knop om de afstandsbediening te activeren




