
LEDmaster Prémium Chase ledszalag vezérlő 

 távirányítóval 28 féle választható programmal 

Használati utasítás 

 

Gyártói cikkszám   YCJ-CLLSC03 
Ledmaster weboldali cikkszám  4546 
Gyártó / márka  Ledmaster Prémium 

Feszültség  12-24V 
Vízállósági szint  IP20 
Érzékelési távolság  15 m 

Elem típusa   AAA 
Kimenet   Gyorscsatlakozó 
Szín   Fehér  

Méretek:   148* 38* 13 [mm] 

 
 
 
 
 
Eszköz használata: 
Eszköz párosítása és leválasztása 

- A párosítani kívánt vezérlő felkapcsolása után 5 másodpercen belül tartsa nyomva a "B+" gombot. Sikeres 
párosításnál az eszköz háromszor felvillan.  

- Leválasztáshoz felkapcsolás után 5 másodpercen belül tartsa nyomva a "B-" gombot. Sikeres leválasztásnál az 
eszköz háromszor felvillan. 

 
Távirányító használata: 

- B+/B-        Fényerő beállítása (10 szinten léptethető) 
- M+/M-       Léptetés a 28 mód között 
- S+/S-        10 választható sebesség beállítása 

-               Ki-/és bekapcsolás 
- MODE1     Visszaállítja a szalagot az első futófény módra 
- AUTO        Mind a 28 módot lejátssza egymás után (sebesség állítható) 
- IC Set        Fénypont beállítási mód 
- ↑ / ↓           Fénypont beállítási módban a fényjáték során használt "pixelek" számát állítja be. Röviden nyomva 

egyesével léptet, hosszan tartva folyamatosan növeli/csökkenti a fénypontok számát. A gyári beállítás 80 pont, a 
maximális mennyiség 2048 pont. Beállítás után a bekapcsoló gombot röviden nyomva menti el a programot. 

Alapbeállítás visszaállítása: A "MODE1" és "AUTO" gombokat egyszerre nyomva a vezérlő visszaáll eredeti beállításaira. 

 

 
Megjegyzés:  
A termék felületének megóvása érdekében szállítás és a tárolás során óvatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz tárgyaka t a csomagra. Ne 
hagyja, hogy a termék felülete súrlódásba kerüljön más rongáló tárgyakkal, és ne essen a padlóra. Győződjön meg arról, hogy a szerelvény 

biztonságosan rögzítve van. Az összes vezeték csatlakozását szigetelésvédelemmel kell ellátni.  
 
Vigyázat: 

A készülék áram alatt működik. Telepítés előtt kapcsolja le az áramellátást, ellenkező esetben a termék áramütést okozhat.  
 
Telepítés: 

A terméket csak és kizárólag szakképzett villanyszerelő telepítheti és üzemelheti be!  
 
Figyelem áramütés veszély!  

Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja le az áramot, és várjon egy kicsit. A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves 
vagy zsíros a keze. A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során a gumikesztyű használata b iztosítja. 
 

 

Forgalmazó: 
Ledmaster 
Trog Kft. 
6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.  
+36 70 432-8925 
+36 70 432 8927 
info@ledmaster.hu 

 


