
COMANDO 4 ZONAS
CONTROLO RGB+W

Ficha Técnica
Comando RF 4 Zona Control RGB +W ECO

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/óp�cos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Sinal de saída

Tensão 3VDC (AAAx2)

＜5mA

0.048kg

RF(2.4GHz)

Corrente em espera ＜10μA

Cer!ficação CE, EMC, LVD, RED

Garan!a 2 anos

Normas RADIO EN300 328

Normas de segurança EN60950

Normas EMC EN301 489, EN 62479

Tempo de espera 1 ano

Distância remota 30mt

Temperatura
em funcionamento -30ºC / 55ºC

Proteção IP IP20

Corrente de trabalho

Peso líquido

2120244.RGBW4REFERÊNCIA

5 Anos
Garantia



COMANDO 4 ZONAS
CONTROLO RGB+W

Ficha Técnica
Comando RF 4 Zona Control RGB +W ECO

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/óp�cos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Operação

● Quando acender a luz, o indicador exibirá azul. quando desligar a luz, o indicador ficará vermelho.

● Quando tocar na roda de cores, o indicador exibirá a mesma cor.

● Quando a operação de pressionar ou tocar é inválida (se a luz es�ver apagada), o indicador será 

exibido em vermelho.

● Para prolongar a vida ú�l da bateria, não toque ou pressione na tecla, após alguns segundos,

a roda de toque entra no estado de suspensão, é necessário pressionar qualquer tecla para fazer com

que a roda de toque saia do estado de suspensão.

Comando de correspondência (duas formas de correspondência)

O usuário final pode escolher as formas adequadas de correspondência / exclusão. Duas opções são 

oferecidas para seleção:

1) Use a tecla Match do controlador

Combinação:

Pressione rapidamente a tecla de correspondência,

pressione imediatamente on / off

chave (comando de zona única) ou chave

de zona remoto) do comando.

Quando o indicador LED piscar algumas vezes

significa que a correspondência foi bem-sucedida.

Excluir:

Pressione a tecla de correspondência por

5s para excluir toda a correspondência,

O indicador LED irá piscar rapidamente

algumas vezes significa que todos os comandos

correspondentes foram excluídos.

2) Usar reinicialização elétrica

Combinação:

Desligue a energia e ligue-a novamente,

pressione rapidamente a tecla ligar / desligar (coman-

do de zona única) ou clicar 3 vezes na tecla da zona 

escolhida do comando de várias zonas.

Quando a luz piscar 3 vezes significa que a corres-

pondência foi bem-sucedida.

Excluir:

Desligue a energia e volte a ligar, pressione rapida-

mente a tecla ligar / desligar no (comando de zona 

única) ou clicar 5 vezes na tecla da zona escolhida do 

comando de várias zonas Se a luz piscar 5 vezes 

significa que todos os comandos correspondentes 

foram excluídos.
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Medidas:

● Aplique ao controlador de LED RGB ou RGBW

ref:211243.4288; 211243.4480; 211245.4288

● Cor ultra sensível

● Roda de toque de ajuste.

● Função de escurecimento independente de cada canal R, G, B, W para obter milhões de cores.

● Cada comando pode corresponder a um ou mais receptores (max.8).

● AAAx2 alimentado por bateria.

● Opera com a luz indicadora LED.

● Roda de cores por toque

● Distância remota sem fio de 30m

● Bateria AAAx2

Para fixar o comando, duas opções são oferecidas para seleção:

Opção 1: fixe o suporte de trás do comando na parede com dois parafusos.

Opção 2: prenda o suporte de trás do comando na parede com cola.



COMANDO 4 ZONAS
CONTROLO RGB+W

Ficha Técnica
Comando RF 4 Zona Control RGB +W ECO

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/óp�cos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



COMANDO 4 ZONAS
CONTROLO RGB+W

Ficha Técnica
Comando RF 4 Zona Control RGB +W ECO

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/óp�cos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Informação de Segurança

1. Leia todas as instruções cuidadosamente antes de iniciar esta instalação.

2. Ao instalar a bateria, preste atenção à polaridade posi�va e nega�va da bateria.

No caso de muito tempo sem funcionamento do comando, remova a bateria.

Quando a distância remota se tornar menor e insensível, subs�tua a bateria.

3. Se não houver resposta do receptor, corresponda novamente ao comando.

4. Manuseie com cuidado o comando, cuidado para não cair.

5. U�lize, somente em locais fechados e secos.


