V režimu „P“ je možné volit rychlost překlápění barev a jejich
jas.
„0 - 5“ je to údaj, který označuje rychlost změny barev
„0“ cca 19 minut
„1“ cca 7,5 minuty
„2“ cca 2 minuty
„3“ cca 30 sec.
„4“ cca 13 sec.
„5“ cca 4,5 sec.
Popis ovládacích a zobrazovacích prvku

Návod k použití hvězdného nebe

Popis funkce
Regulátor je určen k ovládání hvězdného nebe ve Vaší sauně
/ infrakabině. Po zapnutí se na displeji rozsvítí „H“ „5“. Nebe
se rozsvítí v nejnižší možné intenzitě a začne plynule měnit
barvy v cyklu 4,5 sec. Ovladač nabízí několik možností:
- volbu přednastavených barev (viz. barvy tlačítek)
- volbu míchání barev v pravidelném cyklu
- volbu rychlosti překlápění barev
- volbu jasu
„H“ / „P“ údaj označuje volbu ručního nebo naprogramovaného
režimu.
V režimu „H“ je možné zvolit přednastavenou barvu a její jas

sauny
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Spuštění základního programu
Stiskneme tlačítko PRGM. Na displeji se objeví nápis „P5“.
Nebe se rozsvítí a začnou cyklovat barvy v nejrychlejším
režimu tj. v režimu 5. Tlačítkem „4“ prodlužujeme dobu změny
barev, což signalizuje údaj na displeji „4...3...2...1...0“.
Tlačítkem „5“ zkracujeme délku změny barev „1...2...3...4...5“.
Nastavení jasu:
Na displeji svítí „P“ a Vámi zvolený čas změny barev.
Stisknete tlačítko „PRGM“ a k němu tlačítko „1“. Podržte
tlačítka stisknutá 3 sec a na displeji se rozbliká „99“. To je
údaj v % svítivosti RGB LED diod. Tlačítkem „4“ snižujeme
svítivost, tlačítkem „5“ naopak zvyšujeme. Máme-li nastaven
požadovaný jas, stiskneme tlačítko „PRGM“ a podržíme
3 sec. Vámi nastavený údaj se uloží do paměti a regulátor
vždy po dalším zapnutí bude pracovat v tomto režimu, pokud
se opět ručně nezmění.

hadřík, případně kapku běžného saponátu. Neomývejte
proudem vody! Chraňte před mechanickým poškozením.
Technické parametry:
Výstupní prvky: 48 ks RGB LED diod
Zdroj: 12 V, 1000mA (stabilizovaný)
Pracovní napětí: 5V
Hmotnost: 0,400 kg

Ruční režim:
Stiskem tlačítka „PRGM“ se rozsvítí „H“.Stiskem tlačítka 1 - 5
nebe přejde plynule ve Vámi zvolenou barvu. Až do ruční
změny bude stále svítit Vámi zvolenou barvou. I zde se dá
změnit jas. Změna jasu se provede stejné jako v automatickém
režimu.
Chování regulátoru R04 po výpadku sítě:
Po výpadku sítě se regulátor vrátí zpět do režimu jako
při zapnutí sauny / infrakabiny. Jas zůstane v paměti jak
byl naposledy naprogramován.
Pokyny pro údržbu regulátoru
Zařízení nevyžaduje speciální údržbu. Skřínka je vyrobena
z plastické hmoty. Na čištění povrchu používejte navlhčený
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V našem e-shopu najdete vše,
co potřebujete pro Vás a Vaší saunu.

