Krátký návod pro uvedení do provozu a popis funkcí ovládání Mi-Light pro SLC100-200-300
Jakékoliv změny jsou vyhrazeny!
Spárování ručního vysílače s radiovým ovladačem RGBW
Na jeden čtyřkanálový ruční vysílač lze načíst několik radiových ovladačů RGBW rozdělených na 4 kanály (zóny).
Načtení: Vypněte a znovu zapněte přívod elektřiny příslušného ovladače. Dokud nedojde k napárování ovladače, svítí
LED diody červeně, jinak v barvě, která byla nastavena naposledy.
Stiskněte do 3 vteřin tlačítko ON příslušného kanálu. LED dioda několikrát blikne, což indikuje, že ovladač byl spárován
s dálkovým ovládáním.
Pro napárování dalších ovladačů na stejný kanál dálkového ovládání zopakujte stejný postup.
Vymazání: Nastavte LED na jednu barvu a vypněte a znovu zapněte přívod elektřiny u příslušného ovladače. Stiskněte
do 3 vteřin tlačítko ON příslušného kanálu. LED dioda několikrát blikne, což indikuje, že ovladač byl vymazán
z dálkového ovládání.
Má-li být vymazán ovladač z kanálu, který je již několikrát obsazen, je postup vymazání stejný, přívod elektřiny se však
přeruší pouze u příslušného ovladače.
Wi-Fi přijímač
Uvedení do provozu: Zapojte Wi-Fi přijímač napájecím adaptérem 5VDC do sítě. Stáhněte si aplikaci Mi-Light App (na
platformě Apple nebo Android) a nalogujte se do bezdrátové sítě (k dispozici jsou různé aplikace Mi-Light Apps).
Nastavte si aplikaci a spojte se s bezdrátovým ovladačem. Aby bylo možné ovládat či mazat LED prostřednictvím
aplikace, je nutné, aby byly příslušné radiové ovladače RGBW napárovány či smazány přesně jako bezdrátové dálkové
ovládání (viz „Spárování ručního vysílače s radiovým ovladačem RGBW “). Prostřednictvím aplikace lze zapojit Wi-Fi
přijímač přímo do vlastní bezdrátové sítě.
Tovární nastavení: Stiskněte tlačítko RST na Wi-Fi přijímači a držte stisknuté jej po dobu 10 vteřin.
Ovládání
Delším stisknutím tlačítek AN se přepne napárovaný odstín osvětlení automaticky na bílou.
Stisknutím tlačítka zapínání („Schalter AN“) dojde k přepnutí odstínu osvětlení ve všech zónách na bílou a
k synchronizaci všech zón.
Postupnou volbou prostřednictvím programového tlačítka M dojde ke spuštění následujících pevně nastavených
barevných programů (scén):
1 Střídání žluté, zelené, modré, fialové a červené barvy osvětlení
2 Pulzování bílé LED
3 Pulzování červené, zelené, modré a bílé barvy
4 Změna barevného odstínu z červené na zelenou, modrou, žlutou, fialovou, tyrkysovou a bílou
5 Změna barvy z červené na zelenou, modrou, žlutou, fialovou, tyrkysovou a bílou s proměnlivým jasem
6 Pulzování červené; následně 3 x bliknutí červené
7 Pulzování zelené; následně 3 x bliknutí zelené
8 Pulzování modré; následně 3 x bliknutí modré
9 Kombinace pulzujících a blikajících měnících se barev
Poznámka: Vzhledem k výběru různých aplikací mohou vznikat odchylky v ovládání a jednotlivých funkcích.
Ovládací prvky na ručním vysílači
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