
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku značky FK 
technics. Tento návod Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho 

funkciami a správnou obsluhou.

4739725

Ovládač a prijímač pre RGB LED pásiky, RF, 
3x2A, 4 zónový systém

Návod na použitie
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NEPREHLIADNITE
• Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, 

aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
• Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znova 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 iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na jeho technické 

špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
• Inštaláciu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.

Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté 
neodbornou manipuláciou s výrobkom.

POPIS PRODUKTU
Ovládač a prijímač pre RGB LED pásky s 8 efektmi a možnosťou ovládania pomocou RF 
DO. Tento Ovládač a prijímač je možné ovládať ako pomocou tlačidla na strane tak jed-
ným z diaľkových ovládačov 4739217 (dotykový nástenný), 4739214 (dotykový ručný) a 
ďalej je tiež kompatibilný so zvyškom ovládačov zo 4-Z PRO systému, ktoré majú obmed-
zené funkcie podľa typu použitého LED pásku (4739218). RGB Ovládač je v tovarovom 
nastavení v režime spoločného kódu, pokiaľ chcete individuálne párovať, tak postupujte 
podľa pokynov v návode DO. Vďaka malým a kompaktným rozmerom je tak vhodný do 
ťažko prístupných a malých priestorov.

ZAPOJENIE 
Zapojte RGB Ovládač medzi zdroj a LED pásik a uistite sa, že je dodržaná správna polarita 
(viď obrázok). Pre ovládanie použite Ovládacie tlačidlo na strane RGB Ovládača a prijíma-
ča.

Napájacie napätie ovládača je 12/24V DC, nikdy nepripájajte priamo do siete 230V AC!

RGB Ovládač Ovládacie tlačidlo

Vstupný konektor:
5,5 x 2,1 mm

Výstupný konektor:
4 pin
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FUNKCIA 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.

OVLÁDANIE POMOCOU TLAČIDLA
1.Stlačením tlačidla vypnete či zapnete svietidlo
2.Pridržaním a opätovným uvoľnením tlačidla po dosiahnutí požadovanej farby je 

možné v zapnutom stave nastaviť farbu svetla.

OVLÁDANIE POMOCOU DO
Postupujte podľa pokynov v návode príslušného diaľkového ovládania.

Diaľkové ovládanie - 20 m

Prijímač   - 10 m



VYHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možné na 
vyžiadanie predložiť.

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

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výrobca:
FK technics, spol. s. r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verze: 03/22

Made in China
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Kód 4739725
Pre RGB pásky
Zaťažiteľnosť 72W/12V, 144W/24V
Max. prúd 3x2 A
Počet farieb 64
Počet efektov 8
Stmievanie ano
Napájacie napätie 12-24 V 
RF frekvencia 2.4 GHz
PWM frekvencia 1.95 KHz
Vlastnosti DO Možno párovať
Krytie IP20
Pracovná teplota - 20 °C až + 60 °C
Rozmery 48 x 26 x 13 mm
Váha 20 g


