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Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru kúpou výrobku značky FK technics. 
Tento pokyny Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu 
obsluhou.

Tento ovládač je možné použiť len v kombinácii s prijímačom 4v1 4739215 (nie 
je súčasťou balenia, nutné dokúpiť samostatne).

4739218

Ovládač pre RGBW LED pásiky RF,
panel dotykový do steny, biely

Návod k použitie



Zdroj
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NEPREHLIADNITE
•	 Pred	použitím	výrobku	si	pozorne	prečítajte	tento	návod	a	bezpečnostné	upozornenia,	

aby	ste	predišli	prípadným	škodám,	či	zranenie.
•	 Ponechajte	si	tento	návod	na	obsluhu,	aby	ste	si	ho	mohli	kedykoľvek	prečítať!
•	 Tento	návod	na	obsluhu	 je	súčasťou	výrobku	a	obsahuje	dôležité	pokyny	na	uvedenie	

výrobku	do	prevádzky	a	na	jeho	obsluhu.
•	 Ak	výrobok	odovzdáte	iným	osobám,	dbajte	na	to,	aby	ste	im	odovzdali	aj	tento	návod	

na	obsluhu.
•	 Obsah	tohto	návodu	je	viazaný	autorskými	zákonmi	a	bez	písomného	súhlasu	firmy	FK	

technics,	spol.	s	r.o.,	nesmie	byť	jeho	obsah	reprodukovaný.

UPOZORNENIE
•	 Používajte	 zariadenie	 len	 na	 účely,	 pre	 ktoré	 je	 určené	 s	 ohľadom	 na	 jeho	 technické	

špecifikácie.	Jeho	preťaženie	či	vyššie	napätie	môže	zariadenie	zničiť.
•	 Inštaláciu	zariadení	smie	vykonávať	len	kvalifikovaná	osoba.
•	 Spoločnosť	FK	technics,	spol.	s	r.o.	nenesie	zodpovednosť	za	prípadné	škody	vzniknuté	

neodbornou	manipuláciou	s	výrobkom.

POPIS PRODUKTU
RF	ovládač	pre	inštaláciu	do	steny	určený	pre	ovládanie	RGBW	LED	pásikov.	Na	jeden	
ovládač	je	možné	pripojiť	viac	prijímačov.	Tento	ovládač	je	možné	použiť	len	v	kombinácii	s	
prijímačom	4v1	(4739215).
Tento	RF	ovládač	možno	použiť	v	kombinácii	s	RF	ovládačom	(4739214).

RGBW

Zapojenie pre RGBW LED pásiky
V+→COM,	CH1→R,	CH2→G,	CH3→B,	CH4:	W
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INŠTALÁCIA
1.	Pomocou	skrutkovača	demontujte	zadný	plech	z	ovládača,	viď	obr.	1.
2.	Plech	priskrutkujte	do	inštalačnej	krabice,	viď	obr.	2.
3.	Pripojte	napájanie	k	ovládaču,	viď	obr.	3.
4.	Nacvaknite	ovládač	späť	na	zadnej	plech,	viď	obr.	2.

Tlačidlo Názov Popis

RGB RGB Zapnoúť/vypnúť RGB kanál

C/W Biela Zapnúť/vypnúť biely kanál

Režim

9 režimov:
• statická biela
• prelínanie biele
• skoky farieb - 3 farby
• skoky farieb - 7 farieb
• farebné prelínanie - 3 farby
• farebné prelínanie - 7 farieb
• farebný prechod - R/G (červená, zelená)
• farebný prechod - R/B (červená, modrá)
• farebný prechod - G/B (zelená, modrá)

B - / S - Jas / Rychlost Zníženie rýchlosti pri zapnutom režime / zníženie jasu pri statickej farbe

B + / S + Jas / Rychlost Zvýšenie rýchlosti pri zapnutom režime / zvýšenie jasu pri statickej farbe

Kruh Krúžok farieb Výber farieb RGB

obr. 1 obr. 2 obr. 3
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PÁROVANIE
Ovládač	a	prijímač	je	nutné	spárovať.	Prijímač	vie	uložiť	iba	jeden	kód.	Pred	spárovaním	je	
nutné	vymazať	továrenské	kód.
Vymazanie kódu
Vymazaním	kódu	sa	prijímač	vráti	do	pôvodného	nastavenia	a	bude	pripravený	na	párovanie	
s	ľubovoľným	kompatibilným	diaľkovým	ovládaním.	Ak	sú	prijímače	v	dosahu	diaľkového	
ovládania,	možno	túto	akciu	vykonáva	súčasne	na	všetkých	prijímačoch.
1.	Pripojte	zdroj	s	prijímačom	a	LED	pásikom	a	zapnite	napájanie.
2.	Stlačte	a	podržte	tlačidlo	"RGB"	po	dobu	5	sekúnd.	Indikátor	na	ovládači	začne	rýchlo	
blikať.	LED	pásik	3x	blikne.
3.	Mazanie	je	úspešne	dokončené.
Mazanie	kódu	sa	musí	dokončiť	do	60	sekúnd	od	zapojenia.

Párovanie pomocou kódu
Ak	sú	prijímače	v	dosahu	diaľkového	ovládania,	možno	túto	akciu	vykonáva	súčasne	na	
všetkých	prijímačoch.
1.	Pripojte	zdroj	s	prijímačom	a	LED	pásikom	a	zapnite	napájanie.
2.	Stlačte	a	podržte	tlačidlo	"C/W" (Biela)	po	dobu	5	sekúnd.	Indikátor	na	ovládači	začne	
rýchlo	blikať.	LED	pásik	3x	blikne.
3.	Párovanie	je	úspešne	dokončené.
Párovanie	sa	musí	dokončiť	do	60	sekúnd	od	zapojenia.

Kód medzi diaľkovými ovládačmi
Používa	sa	hlavne	na	vloženie	nových	diaľkových	ovládačov	do	systému.	Všetky	ovládače	
majú	na	začiatku	nastavený	svoj	vlastný	unikátny	kód,	takže	ak	chceme	použiť	viac	
ovládačov,	je	potrebné	zvoliť	jeden	hlavný,	z	ktorého	nakopírujeme	rovnaký	kód	do	
ostatných	ovládačov.	Aby	fungovali	všetky	kompatibilné	ovládače,	je	potrebné	mať	rovnaký	
kód	na	všetkých	ovládačoch.
1.	Na	hlavnom	ovládači,	z	ktorého	budete	kopírovať	kód,	stlačte	a	podržte	tlačidlo	"C/W" 
(Biela)	po	dobu	5	sekúnd.	Indikátor	na	ovládači	bude	rýchlo	blikať,	čo	znamená,	že	sa	
ovládač	páruje.	Automaticky	sa	párovanie	ukončí	po	60s	alebo	stlačením	ľubovoľného	
tlačidla.
2.	Pri	druhom	ovládače	stlačte	a	podržte	tlačidlo	 	(Režim)	po	dobu	5	sekúnd.	Kontrolka	
bude	blikať	a	automaticky	sa	ovládač	prekóduje.	Automaticky	sa	ukončí	do	30s.
3.	Kontrolka	na	druhom	ovládači	trikrát	zabliká	a	kopírovanie	kódu	je	úspešne	dokončené.

Továrenské nastavenia diaľkového ovládania
Pomocou	továrenského	nastavenia	bude	diaľkové	ovládanie	obnovené	na	pôvodné	
nastavenie	od	výrobcu,	kód	sa	teda	vyresetuje	na	svoj	pôvodný.
1.	Stlačte	a	podržte	tlačidlo	 	(Režim)	po	dobu	20s.	Kontrolka	na	diaľkovom	ovládaní	bude	
rýchlo	tlmene	blikať	po	dobu	20s	a	potom	sa	opäť	rozsvieti.
2.	Stlačte	tlačidlo	"RGB"	a	kontrolka	trikrát	zabliká.	Obnovenie	továrenského	nastavenia	
prebehlo	úspešne.
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FUNKCIE SYNCHRONIZÁCIA
Prijímače	môžu	prenášať	riadiaci	signál	z	diaľkového	ovládača	medzi	sebou,	čo	umožňuje	
použitie	tohto	systému	vo	väčších	priestoroch.	Vzdialenosť	medzi	diaľkovým	ovládaním	a	
prvým	prijímačom	môže	byť	maximálne	20	m	a	vzdialenosť	medzi	prijímačmi	v	jednej	zóne	
maximálne	10	m,	aby	bol	systém	synchronizácie	funkčný.



Výrobca:
FK	technics,	spol.	s.	r.	o.
Koněvova	1883/62
130	00	Praha	3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz	 verze:	02/19_01

Made	in	China
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TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód 4739218

Pre RGBW	LED	pásiky
Počet	farieb 64
Počet	efektov 9
Pracovná	teplota -	15	°C	až	+	60	°C
Napájacie	napätie 90	-	265	V	
Dosah	DO RF	20	m
Vlastni	DO možno	párovať
Krytie IP20
Rozmery 86	x	86	x	34	mm

PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok	 je	 v	 zhode	 so	 všetkými	 základnými	 európskymi	 normami,	 ktoré	 je	 možno	 na	
požiadanie	predložiť.

LIKVIDÁCIA
Nefunkčné	výrobok	musí	 byť	 zlikvidovaný	podľa	platných	predpisov	na	ochranu	 životného	
prostredia!


