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Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all 
functions of the device.

 
Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις 
λειτουργίες της συσκευής.

  
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich  
anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. 
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LED strip light remote control

  Switching the LED strip on /  
off using the remote control

  Be sure there are no obstacles between the transmitter and receiver.
  Press the  button on the remote control to switch the LED strip on 

or off.

  Controlling lighting effects  
using the remote control

The remote control has 24 buttons. The functions of these buttons are:

Determining the lighting area of the LED strip:

w/wwIC Set
After pressing this button, repeated press the  or  button 
to switch groups of three lights of the LED strip on or off,  

starting from the end.

Static color selection buttons:

White light

w/ww
After pressing this button all LEDs light up in white. Press the  
button again to switch between white and warm white.
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Dim the lamp / set speed:
Use the two arrow keys  /  to dim the lamp in 6 increments or to 
set the speed.
The LED strip has a memory function.
After switching off, it will start in the last selected setting.

Modes But-
ton 1

But-
ton 2

Function

1

CS

Single color of Red
2 Single color of Green
3 Single color of Blue
4 Single color of Yellow
5 Single color of Purple
6 Single color of Cyan
7 Single color white
8 Single color warm white

9 C3 3 colors simultaneously (RGB)

10 C7 7 colors simultaneously

11 C16 16 colors simultaneously
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Modes But-
ton 1

But-
ton 2

Function

12

CS

Chaser, Single color of Red. 
Starting from the centre to both ends.

13 Chaser, Single color of Green. 
Starting from the centre to both ends.

14 Chaser, Single color of Blue. 
Starting from the centre to both ends.

15 Chaser, Single color of Yellow. 
Starting from the centre to both ends.

16 Chaser, Single color of Purple.
Starting from the centre to both ends.

17 Chaser, Single color of Cyan.
Starting from the centre to both ends.

18 Chaser light, White.
Running from the centre to both ends.

19 Chaser light, Warm White.
Running from the centre to both ends.

20 C3
Chaser, multi-color (RGB).
Starting from the centre to the ends.

21 C7
Chaser, multi-color (7 colors).
Starting from the centre to the ends.

22 C16
Chaser, multi-color (16 colors).
Starting from the centre to the ends.
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Modes But-
ton 1

But-
ton 2

Function

23

CS

Chaser, Single color of Red. 
Starting from the ends to the centre.

24 Chaser, Single color of Green. 
Starting from the ends to the centre.

25 Chaser, Single color of Blue. 
Starting from the ends to the centre.

26 Chaser, Single color of Yellow. 
Starting from the ends to the centre.

27 Chaser, Single color of Purple.
Starting from the ends to the centre.

28 Chaser, Single color of Cyan.
Starting from the ends to the centre.

29 Chaser light, White.
Running from the ends to the centre.

30 Chaser light, Warm White.
Running from the ends to the centre.

31 C3
Chaser, multi-color (RGB).
Starting from the ends to the centre.

32 C7
Chaser, multi-color (7 colors).
Starting from the ends to the centre.

33 C16
Chaser, multi-color (16 colors).
Starting from the ends to the centre.
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Modes But-
ton 1

But-
ton 2

Function

34

CS

Waterfall effect chaser of Single color - 
Red (illuminated, not illuminated).
Running from the end to the start.

35
Waterfall effect chaser of Single color - 
Green (illuminated, not illuminated).
Running from the end to the start.

36
Waterfall effect chaser of Single color - 
Blue (illuminated, not illuminated).
Running from the end to the start.

37
Waterfall effect chaser of Single color - 
Yellow (illuminated, not illuminated).
Running from the end to the start.

38
Waterfall effect chaser of Single color - 
Purple (illuminated, not illuminated).
Running from the end to the start.

39
Waterfall effect chaser of Single color - 
Cyan (illuminated, not illuminated).
Running from the end to the start.

40
Waterfall effect chaser of Single color - 
White (illuminated, not illuminated).
Running from the end to the beginning.

41
Waterfall effect chaser of Single color - 
Warm White (illuminated, not illuminated).
Running from the end to the beginning.

42 C3

Waterfall effect chaser of multi-color 
(RGB) (illuminated, not illuminated).
Running from the end to the start.

43 C7

Waterfall effect chaser of multi-color 
(7 colors) (illuminated, not illuminated).
Running from the end to the start.
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Modes But-
ton 1

But-
ton 2

Function

44 C16

Waterfall effect chaser of multi-color 
(16 colors) (illuminated, not illuminated).
Running from the end to the start.

45

CS

Waterfall effect chaser of Single color - 
Red (illuminated, not illuminated).
Running from the start to the end.

46
Waterfall effect chaser of Single color - 
Green (illuminated, not illuminated).
Running from the start to the end.

47
Waterfall effect chaser of Single color - 
Blue (illuminated, not illuminated).
Running from the start to the end.

48
Waterfall effect chaser of Single color - 
Yellow (illuminated, not illuminated).
Running from the start to the end.

49
Waterfall effect chaser of Single color - 
Purple (illuminated, not illuminated).
Running from the start to the end.

50

CS

Waterfall effect chaser of Single color - 
Cyan (illuminated, not illuminated).
Running from the start to the end.

51
Waterfall effect chaser of Single color -  
White (illuminated, not illuminated).
Running from the beginning to the end.

52
Waterfall effect chaser of Single color -  
Warm White(illuminated, not illuminated).
Running from the beginning to the end.

53 C3

Waterfall effect chaser of multi-color 
(RGB) (illuminated, not illuminated).
Running from the start to the end.
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Modes But-
ton 1

But-
ton 2

Function

54 C7

Waterfall effect chaser of multi-color  
(7 colors) (illuminated, not illuminated).
Running from the start to the end.

55 C16

Waterfall effect chaser of multi-color 
(16 colors) (illuminated, not illuminated).
Running from the start to the end.

56

CS

Running light, alternating white light 
& single color - Red. 
Running from the end to the start.

57
Running light, alternating white light 
& single color - Green.
Running from the end to the start.

58

CS

Running light, alternating white light 
& single color - Blue.
Running from the end to the start.

59
Running light, alternating white light 
& single color - Yellow.
Running from the end to the start.

60
Running light, alternating white light 
& single color - Purple
Running from the end to the start.

61
Running light, alternating white light 
& single color - Cyan 
Running from the end to the start.

62
Running light, alternating white light 
& single color - White
Running from the end to the start.

63
Running light, alternating white light 
& single color - Warm White.
Running from the end to the start.



12 GB/IE/NI/CY

Modes But-
ton 1

But-
ton 2

Function

64 C3

Running light, alternating white light 
& multi-color (RGB).
Running from the end to the start.

65 C7

Running light, alternating white light 
& multi-color (7 colors)
Running from the end to the start.

66 C16

Running light, alternating white light 
& multi-color (16 colors)
Running from the end to the start.
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Modes But-
ton 1

But-
ton 2

Function

67

CS

Running light, alternating white light 
& single color - Red.
Running from the start to the end.

68
Running light, alternating white light 
& single color - Green.
Running from the start to the end.

69
Running light, alternating white light 
& single color - Blue.
Running from the start to the end.

70
Running light, alternating white light 
& single color - Yellow.
Running from the start to the end.

71
Running light, alternating white light 
& single color - Purple
Running from the start to the end.

72
Running light, alternating white light 
& single color - Cyan.
Running from the start to the end.

73
Running light, alternating white light 
& single color - White.
Running from the start to the end.

74
Running light, alternating white light 
& single color - Warm White.
Running from the start to the end.

75 C3

Running light, alternating white light 
& multi-color (RGB).
Running from the start to the end.

76 C7

Running light, alternating white light 
& multi-color (7 colors)
Running from the start to the end.
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Modes But-
ton 1

But-
ton 2

Function

77 C16

Running light, alternating white light 
& multi-color (16 colors)
Running from the start to the end.

78

CS

Dynamic light setup, Single color - Red.
Running from the end to the start.

79 Dynamic light setup, Single color - Green.
Running from the end to the start.

80 Dynamic light setup, Single color - Blue.
Running from the end to the start.

81 Dynamic light setup, Single color - Yellow.
Running from the end to the start.

82 Dynamic light setup, Single color - Purple.
Running from the end to the start.

83

CS

Dynamic light setup, Single color - Cyan.
Running from the end to the start.

84
Dynamic lamp setting, Single color - 
White. 
Running from the end to the start.

85
Dynamic lamp setting, Single color - 
Warm White. 
Running from the end to the start.

86 C3
Dynamic light setup, multi-color (RGB).
Running from the end to the start.

87 C7

Dynamic light setup, multi-color  
(7 colors)
Running from the end to the start.

88 C16

Dynamic light setup, multi-color  
(16 colors)
Running from the end to the start.
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Modes But-
ton 1

But-
ton 2

Function

89

CS

Dynamic light setup, Single color - Red.
Running from the start to the end.

90 Dynamic light setup, Single color - Green.
Running from the start to the end.

91 Dynamic light setup, Single color - Blue.
Running from the start to the end.

92

CS

Dynamic light setup, Single color - Yellow.
Running from the start to the end.

93 Dynamic light setup, Single color - Purple.
Running from the start to the end.

94 Dynamic light setup, Single color - Cyan
Running from the start to the end.

95
Dynamic lamp setting, Single color - 
White.
Running from the start to the end.

96
Dynamic lamp setting,  Single color - 
Warm White.
Running from the start to the end.

97 C3
Dynamic light setup, multi-color (RGB).
Running from the start to the end.

98 C7
Dynamic light setup, multi-color (7 colors)
Running from the start to the end.

99 C16
Dynamic light setup, multi-color (16 colors)
Running from the start to the end.

100 CS

Falling star effect, Single color - Red
Dynamic light setup running from the 
end to the start.
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Modes But-
ton 1

But-
ton 2

Function

101

CS

Falling star effect, Single color - Green
Dynamic light setup running from the 
end to the start.

102
Falling star effect, Single color - Blue
Dynamic light setup running from the 
end to the start.

103
Falling star effect, Single color - Yellow
Dynamic light setup running from the 
end to the start.

104
Falling star effect, Single color - Purple
Dynamic light setup running from the 
end to the start.

105
Falling star effect, Single color - Cyan
Dynamic light setup running from the 
end to the start.

106
Shooting star effect, Single color - White
Dynamic light setup running from the 
end to the start.

107

Shooting star effect, Single color -  
Warm White
Dynamic light setup running from the 
end to the start.

108 C3

Falling star effect, multi-color (RGB)
Dynamic light setup running from the 
end to the start.

109 C7

Falling star effect, multi-color (7 colors)
Dynamic light setup running from the 
end to the start.
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Modes But-
ton 1

But-
ton 2

Function

110 C16

Falling star effect, multi-color (16 colors)
Dynamic light setup running from the 
end to the start.

111

CS

Falling star effect, Single color - Red
Dynamic light setup running from the 
start to the end.

112
Falling star effect, Single color - Green
Dynamic light setup running from the 
start to the end.

113
Falling star effect, Single color - Blue
Dynamic light setup running from the 
start to the end.

114
Falling star effect, Single color - Yellow
Dynamic light setup running from the 
start to the end.

115

CS

Falling star effect, Single color - Purple
Dynamic light setup running from the 
start to the end.

116
Falling star effect, Single color - Cyan
Dynamic light setup running from the 
start to the end.

117
Shooting star effect, Single color - White
Dynamic light setup running from the 
start to the end.

118

Shooting star effect, Single color -  
Warm White
Dynamic light setup running from the 
start to the end.
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Modes But-
ton 1

But-
ton 2

Function

119 C3

Falling star effect, multi-color (RGB)
Dynamic light setup running from the 
start to the end.

120 C7

Falling star effect, multi-color (7 colors)
Dynamic light setup running from the 
start to the end.

121 C16

Falling star effect, multi-color (16 colors)
Dynamic light setup running from the 
start to the end.

122

CS

Water flow effect, altenating direction 
of Single color - Red

123 Water flow effect, altenating direction 
of Single color - Green

124 Water flow effect, altenating direction 
of Single color - Blue

125 Water flow effect, altenating direction 
of Single color - Yellow

126 Water flow effect, altenating direction 
of Single color - Purple

127 Water flow effect, altenating direction 
of Single color - Cyan

128 Water flow effect, altenating direction 
of Single color - White

129 Water flow effect, altenating direction 
of Single color - Warm White

130 C3
Water flow effect, altenating direction 
of multi-color (RGB)

131 C7
Water flow effect, altenating direction 
of multi-color (7 colors)
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Modes But-
ton 1

But-
ton 2

Function

132 C16
Water flow effect, altenating direction 
of multi-color (16 colors)

133

CS Flash

Indicator light effect with increasing 
light intensity, Single color - Red

134 Indicator light effect with increasing 
light intensity, Single color - Green

135 Indicator light effect with increasing 
light intensity, Single color - Blue

136 Indicator light effect with increasing 
light intensity, Single color - Yellow

137 Indicator light effect with increasing 
light intensity, Single color - Purple

138 Indicator light effect with increasing 
light intensity, Single color - Cyan

139 Indicator light effect with increasing 
light intensity, Single color - White

140 Indicator light effect with increasing light 
intensity, Single color - Warm White

141 C3 Flash
Indicator light effect with increasing 
light intensity, multi-color (RGB)

142 C7 Flash
Indicator light effect with increasing 
light intensity, multi-color (7 colors)

143 C16 Flash
Indicator light effect with increasing 
light intensity, multi-color (16 colors)
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Modes But-
ton 1

But-
ton 2

Function

144

CS Jump

Indicator light effect of Single color - 
Red, fast

145 Indicator light effect of Single color - 
Green, fast

146 Indicator light effect of Single color - 
Blue, fast

147 Indicator light effect of Single color - 
Yellow, fast

148 Indicator light effect of Single color - 
Purple, fast

149 Indicator light effect of Single color - 
Cyan, fast

150 Indicator light effect of Single color - 
White, fast 

151 Indicator light effect of Single color - 
Warm White, fast 

152 C3 Jump
Indicator light effect of multi-color 
(RGB), fast

153 C7 Jump
Indicator light effect of multi-color 
(7 colors), fast

154 C16 Jump
Indicator light effect of multi-color 
(16 colors), fast
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Modes But-
ton 1

But-
ton 2

Function

155

CS Meteor

Falling star effect of Single color - Red
156 Falling star effect of Single color - Green
157 Falling star effect of Single color - Blue
158 Falling star effect of Single color - Yellow
159 Falling star effect of Single color - Purple
160 Falling star effect of Single color - Cyan
161 Falling star effect, Single color - White 

162 Falling star effect, Single color -  
Warm White 

163 C3 Meteor Falling star effect of multi-color (RGB)

164 C7 Meteor Falling star effect of multi-color (7 colors)

165 C16 Meteor Falling star effect of multi-color (16 colors)

166 Auto

Automatic change: this function cycles 
through all programs with the full color 
spectrum. Unlike other programs, the 
colors cannot be set
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Τηλεχειριστήριο Φωτοταινία LED

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της ταινίας 
LED μέσω του τηλεχειριστηρίου

  Προσέξτε, ώστε να μην βρίσκονται εμπόδια μεταξύ του πομπού 
και του δέκτη.

  Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε 
ή αντίστοιχα να απενεργοποιήσετε την ταινία LED.

  Χειρισμός των φωτεινών εφέ  
μέσω του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει 24 πλήκτρα. Τα πλήκτρα αυτά έχουν τις 
ακόλουθες λειτουργίες:

Καθορισμός του τμήματος φωτισμού της ταινίας LED:

w/wwIC Set
Μετά το πάτημα του πλήκτρου αυτού μπορείτε με επανειλημ-
μένο πάτημα του πλήκτρου  ή αντίστοιχα  να απενεργο-

ποιείτε και αντίστοιχα να επανενεργοποιείτε ομάδες τριών LED 
αρχίζοντας από το τέλος της ταινίας LED.

Τα στατικά πλήκτρα επιλογής χρώματος:

Λευκός φωτισμός

w/ww
Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο ανάβουν όλες οι λυχνίες LED σε 
λευκό χρώμα. Πιέζοντας πάλι αυτό το πλήκτρο μπορείτε να  

μεταβείτε από το λευκό στο θερμό λευκό και αντίστροφα.
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Αυξομείωση φωτεινότητας φωτιστικού / Ρύθμιση ταχύτητας:
Με τα δύο πλήκτρα-βελάκια  /  μπορείτε να αυξομειώσετε τη φω-
τεινότητα του φωτιστικού σε 6 βαθμίδες ή να ρυθμίσετε την ταχύτητα.
Η ταινία LED διαθέτει λειτουργία μνήμης.
Μετά την απενεργοποίηση ξεκινά από τη ρύθμιση που επελέγη τελευταία.

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

1

CS

Επιμέρους χρώμα κόκκινο
2 Επιμέρους χρώμα πράσινο
3 Επιμέρους χρώμα μπλε
4 Επιμέρους χρώμα κίτρινο
5 Επιμέρους χρώμα πορφυρό
6 Επιμέρους χρώμα κυανό
7 Επιμέρους χρώμα λευκό
8 Επιμέρους χρώμα θερμό λευκό

9 C3 3 χρώματα ταυτόχρονα (RGB)

10 C7 7 χρώματα ταυτόχρονα

11 C16 16 χρώματα ταυτόχρονα
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Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

12

CS

Κινούμενο φως, κόκκινο
Κινούμενο από το κέντρο προς τα 
δύο άκρα

13
Κινούμενο φως, πράσινο
Κινούμενο από το κέντρο προς τα 
δύο άκρα

14
Κινούμενο φως, μπλε
Κινούμενο από το κέντρο προς τα 
δύο άκρα

15
Κινούμενο φως, κίτρινο
Κινούμενο από το κέντρο προς τα 
δύο άκρα

16
Κινούμενο φως, πορφυρό
Κινούμενο από το κέντρο προς τα 
δύο άκρα

17
Κινούμενο φως, κυανό
Κινούμενο από το κέντρο προς τα 
δύο άκρα

18
Κινούμενο φως, λευκό
Κινούμενο από το κέντρο προς τα 
δύο άκρα

19
Κινούμενο φως, θερμό λευκό
Κινούμενο από το κέντρο προς τα 
δύο άκρα

20 C3

Κινούμενο φως, πολύχρωμο (RGB)
Κινούμενο από το κέντρο προς τα 
δύο άκρα
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Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

21 C7

Κινούμενο φως, πολύχρωμο  
(7 χρώματα)
Κινούμενο από το κέντρο προς τα 
δύο άκρα

22 C16

Κινούμενο φως, πολύχρωμο  
(16 χρώματα)
Κινούμενο από το κέντρο προς τα 
δύο άκρα
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Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

23

CS

Κινούμενο φως, κόκκινο
Κινούμενο από τα άκρα προς το 
κέντρο

24
Κινούμενο φως, πράσινο
Κινούμενο από τα άκρα προς το 
κέντρο

25
Κινούμενο φως, μπλε
Κινούμενο από τα άκρα προς το 
κέντρο

26
Κινούμενο φως, κίτρινο
Κινούμενο από τα άκρα προς το 
κέντρο

27
Κινούμενο φως, πορφυρό
Κινούμενο από τα άκρα προς το 
κέντρο

28
Κινούμενο φως, κυανό
Κινούμενο από τα άκρα προς το 
κέντρο

29
Κινούμενο φως, λευκό
Κινούμενο από τα άκρα προς το 
κέντρο

30
Κινούμενο φως, θερμό λευκό
Κινούμενο από τα άκρα προς το κέ-
ντρο

31 C3

Κινούμενο φως, πολύχρωμο (RGB)
Κινούμενο από τα άκρα προς το 
κέντρο
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Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

32 C7

Κινούμενο φως, πολύχρωμο  
(7 χρώματα)
Κινούμενο από τα άκρα προς το 
κέντρο

33 C16

Κινούμενο φως, πολύχρωμο  
(16 χρώματα)
Κινούμενο από τα άκρα προς το 
κέντρο
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Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

34

CS

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – κόκκινο (αναμ-
μένο, σβηστό) κινούμενο από το 
τέλος προς την αρχή

35

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – πράσινο (αναμ-
μένο, σβηστό) κινούμενο από το τέ-
λος προς την αρχή

36

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – μπλε (αναμ-
μένο, σβηστό) κινούμενο από το τέ-
λος προς την αρχή

37

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – κίτρινο (αναμ-
μένο, σβηστό) κινούμενο από το τέ-
λος προς την αρχή

38

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – πορφυρό 
(αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από 
το τέλος προς την αρχή

39

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – κυανό (αναμ-
μένο, σβηστό) κινούμενο από το τέ-
λος προς την αρχή

40

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – λευκό (αναμ-
μένο, σβηστό) κινούμενο από το τέ-
λος προς την αρχή



29 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

41 CS

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – θερμό λευκό 
(αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από 
το τέλος προς την αρχή

42 C3

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – πολύχρωμο 
(RGB) (αναμμένο, σβηστό)
κινούμενο από το τέλος προς  
την αρχή

43 C7

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – πολύχρωμο 
(7 χρώματα) (αναμμένο, σβηστό)
κινούμενο από το τέλος προς την 
αρχή

44 C16

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – πολύχρωμο 
(16 χρώματα) (αναμμένο, σβηστό) 
κινούμενο από το τέλος προς την 
αρχή



30 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

45

CS

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – κόκκινο (αναμ-
μένο, σβηστό) κινούμενο από την 
αρχή προς το τέλος

46

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – πράσινο (αναμ-
μένο, σβηστό) κινούμενο από την 
αρχή προς το τέλος

47

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – μπλε (αναμ-
μένο, σβηστό) κινούμενο από την 
αρχή προς το τέλος

48

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – κίτρινο (αναμ-
μένο, σβηστό) κινούμενο από την 
αρχή προς το τέλος

49

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – πορφυρό 
(αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από 
την αρχή προς το τέλος



31 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

50

CS

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – κυανό (αναμ-
μένο, σβηστό) κινούμενο από την 
αρχή προς το τέλος

51

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – λευκό (αναμ-
μένο, σβηστό) κινούμενο από την 
αρχή προς το τέλος

52

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – θερμό λευκό 
(αναμμένο, σβηστό) κινούμενο από 
την αρχή προς το τέλος

53 C3

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – πολύχρωμο 
(RGB) (αναμμένο, σβηστό)
κινούμενο από την αρχή προς το 
τέλος

54 C7

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – πολύχρωμο  
(7 χρώματα) (αναμμένο, σβηστό)
κινούμενο από την αρχή προς το 
τέλος

55 C16

Εφέ καταρράκτη, κινούμενο φως, 
επιμέρους χρώμα – πολύχρωμο 
(16 χρώματα) (αναμμένο, σβηστό)
κινούμενο από την αρχή προς το 
τέλος



32 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

56

CS

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή 
φωτός  
Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – 
κόκκινο κινούμενο από το τέλος 
προς την αρχή

57

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή 
φωτός  
Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – 
πράσινο κινούμενο από το  
τέλος προς την αρχή



33 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

58

CS

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή 
φωτός  
Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – 
μπλε κινούμενο από το τέλος προς 
την αρχή

59

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή 
φωτός  
Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – 
κίτρινο κινούμενο από το τέλος 
προς την αρχή

60

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή 
φωτός  
Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – 
πορφυρό κινούμενο από το  
τέλος προς την αρχή

61

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή 
φωτός Λευκό φως και επιμέρους 
χρώμα – μπλε κινούμενο από το 
τέλος προς την αρχή

62

Ταχέως κινούμενο φως, αλλαγή φω-
τός λευκό φως και επιμέρους 
χρώμα – λευκό κινούμενο από το 
τέλος προς; την αρχή

63

Ταχέως κινούμενο φως, αλλαγή φω-
τός λευκό φως και επιμέρους 
χρώμα – θερμό λευκό κινούμενο 
από το τέλος προς; την αρχή



34 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

64 C3

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή 
φωτός, λευκό φως και επιμέρους 
χρώμα – πολύχρωμο (RGB) 
κινούμενο από το τέλος προς την 
αρχή

65 C7

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή 
φωτός 
Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – 
πολύχρωμο (7 χρώματα) κινούμενο 
από το τέλος προς την αρχή

66 C16

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή 
φωτός 
Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – 
πολύχρωμο (16 χρώματα) κινού-
μενο από το τέλος προς την αρχή



35 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

67

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός  
Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – 
κόκκινο κινούμενο από την αρχή 
προς το τέλος

68

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φωτός  
Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – 
πράσινο κινούμενο από την αρχή 
προς το τέλος

69

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φω-
τός  
Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – 
μπλε κινούμενο από την αρχή προς 
το τέλος

70

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φω-
τός  
Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – 
κίτρινο κινούμενο από την αρχή 
προς το τέλος

71

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φω-
τός  
Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – 
πορφυρό κινούμενο από την αρχή 
προς το τέλος

72

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή φω-
τός  
Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – 
κυανό κινούμενο από την αρχή 
προς το τέλος



36 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

73 CS

Ταχέως κινούμενο φως, αλλαγή φω-
τός  
λευκό φως και επιμέρους χρώμα – 
λευκό κινούμενο από την αρχή 
προς το τέλος

74 CS

Ταχέως κινούμενο φως, αλλαγή φω-
τός λευκό φως και επιμέρους 
χρώμα – θερμό λευκό κινούμενο 
από την αρχή προς το τέλος

75 C3

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή 
φωτός, λευκό φως και επιμέρους 
χρώμα – πολύχρωμο (RGB) 
κινούμενο από την αρχή προς το 
τέλος

76 C7

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή 
φωτός  
Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – 
πολύχρωμο (7 χρώματα) 
κινούμενο από την αρχή προς το 
τέλος

77 C16

Γρήγορα κινούμενο φως, αλλαγή 
φωτός  
Λευκό φως και επιμέρους χρώμα – 
πολύχρωμο (16 χρώματα) 
κινούμενο από την αρχή προς το 
τέλος



37 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

78

CS

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού,  
επιμέρους χρώμα – κόκκινο 
κινούμενο από το τέλος προς την 
αρχή

79

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
Επιμέρους χρώμα – πράσινο 
κινούμενο από το τέλος προς  
την αρχή

80

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
Επιμέρους χρώμα – μπλε 
κινούμενο από το τέλος προς  
την αρχή

81

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού,  
επιμέρους χρώμα – κίτρινο 
κινούμενο από το τέλος προς  
την αρχή

82

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
Επιμέρους χρώμα – πορφυρό 
κινούμενο από το τέλος προς  
την αρχή



38 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

83

CS

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
Επιμέρους χρώμα – κυανό 
κινούμενο από το τέλος προς  
την αρχή

84
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
Επιμέρους χρώμα - λευκό κινού-
μενο από το τέλος προς την αρχή

85

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
Επιμέρους χρώμα - θερμό λευκό κι-
νούμενο από το τέλος προς την 
αρχή

86 C3

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
πολύχρωμο (RGB) 
κινούμενο από το τέλος προς  
την αρχή

87 C7

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
πολύχρωμο (7 χρώματα) 
κινούμενο από το τέλος προς  
την αρχή

88 C16

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
πολύχρωμο (16 χρώματα) 
κινούμενο από το τέλος προς  
την αρχή



39 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

89

CS

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
Επιμέρους χρώμα – κόκκινο 
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος

90

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
Επιμέρους χρώμα – πράσινο 
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος

91

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
Επιμέρους χρώμα – μπλε 
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος



40 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

92

CS

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
Επιμέρους χρώμα – κίτρινο 
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος

93

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
Επιμέρους χρώμα – πορφυρό 
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος

94

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
Επιμέρους χρώμα – κίτρινο 
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος

95
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού,
Επιμέρους χρώμα - λευκό κινού-
μενο από την αρχή προς το τέλος

96

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
Επιμέρους χρώμα - θερμό λευκό κι-
νούμενο από την αρχή προς το τέ-
λος

97 C3

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
πολύχρωμο (RGB) 
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος

98 C7

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
πολύχρωμο (7 χρώματα) 
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος



41 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

99 C16

Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, 
πολύχρωμο (16 χρώματα) 
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος

100 CS

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– κόκκινο 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού,  
κινούμενο από το τέλος προς  
την αρχή



42 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

101

CS

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– πράσινο 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινού-
μενο από το τέλος προς την αρχή

102

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– μπλε 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινού-
μενο από το τέλος προς την αρχή

103

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους  
χρώμα – κίτρινο 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινού-
μενο από το τέλος προς την αρχή

104

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους  
χρώμα – πορφυρό 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινού-
μενο από το τέλος προς την αρχή

105

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– κυανό 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινού-
μενο από το τέλος προς την αρχή

106

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– λευκό 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινού-
μενο από το τέλος προς την αρχή

107

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
- θερμό λευκό δυναμική ρύθμιση 
φωτισμού, κινούμενο από το τέλος 
προς την αρχή



43 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

108 C3

Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο (RGB) 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινού-
μενο από το τέλος προς την αρχή

109 C7

Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο  
(7 χρώματα) 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινού-
μενο από το τέλος προς την αρχή

110 C16

Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο  
(16 χρώματα) 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινού-
μενο από το τέλος προς την αρχή



44 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

111

CS

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– κόκκινο 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού,  
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος

112

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– πράσινο 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού,  
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος

113

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– μπλε 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού,  
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος

114

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– κίτρινο 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού,  
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος



45 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

115

CS

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– πορφυρό 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού,  
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος

116

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– κυανό 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού,  
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος

117

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα – 
λευκό 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινού-
μενο από την αρχή προς το τέλος

118

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– θερμό λευκό
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού, κινού-
μενο από την αρχή προς το τέλος

119 C3

Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο (RGB) 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού,  
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος

120 C7

Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο  
(7 χρώματα) 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού,  
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος



46 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

121 C16

Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο 
(16 χρώματα) 
Δυναμική ρύθμιση φωτισμού,  
κινούμενο από την αρχή προς  
το τέλος



47 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

122

CS

Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυν-
σης του επιμέρους χρώματος – 
κόκκινο 

123
Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυν-
σης του επιμέρους χρώματος – 
πράσινο 

124
Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυν-
σης του επιμέρους χρώματος – 
μπλε 

125
Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυν-
σης του επιμέρους χρώματος – 
κίτρινο 

126
Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυν-
σης του επιμέρους χρώματος – 
πορφυρό 

127
Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυν-
σης του επιμέρους χρώματος – 
κυανό 

128
Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυν-
σης του επιμέρους χρώματος – 
λευκό

129
Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυν-
σης του επιμέρους χρώματος – 
θερμό λευκό

130 C3
Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυν-
σης, πολύχρωμο (RGB) 

131 C7
Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυν-
σης, πολύχρωμο (7 χρώματα) 



48 GR/CY

Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

132 C16
Εφέ ροής νερού, αλλαγή κατεύθυν-
σης, πολύχρωμο (16 χρώματα) 

133

CS Flash

Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα – 
κόκκινο 

134
Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα – 
πράσινο 

135
Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα – 
μπλε 

136
Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα – 
κίτρινο 

137
Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα – 
πορφυρό 

138
Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα – 
κυανό 

139
Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα – 
λευκό 

140
Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φω-
τεινή ένταση, επιμέρους χρώμα – 
θερμό λευκό

141 C3 Flash
Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, πολύχρωμο (RGB) 
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Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

142 C7 Flash

Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, πολύχρωμο  
(7 χρώματα) 

143 C16 Flash

Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, πολύχρωμο  
(16 χρώματα) 
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Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

144

CS Jump

Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα – 
κόκκινο, γρήγορο 

145
Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα – 
πράσινο, γρήγορο 

146
Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα – 
μπλε, γρήγορο 

147
Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα – 
κίτρινο, γρήγορο 

148
Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα – 
πορφυρό, γρήγορο 

149
Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα – 
κόκκινο, γρήγορο 

150
Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα – 
λευκό, γρήγορο 

151
Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, επιμέρους χρώμα – 
θερμό λευκό, γρήγορο 

152 C3 Jump

Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη φω-
τεινή ένταση, πολύχρωμο (RGB), 
γρήγορο 
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Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

153 C7 Jump

Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, πολύχρωμο  
(7 χρώματα), γρήγορο 

154 C16 Jump

Εφέ σηματοδότη με αυξανόμενη 
φωτεινή ένταση, πολύχρωμο  
(16 χρώματα), γρήγορο 

155

CS Meteor

Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– κόκκινο 

156 Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– πράσινο 

157 Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– μπλε 

158 Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα – 
κίτρινο 

159 Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– κόκκινο 

160 Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– κυανό 

161 Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– λευκό 

162 Εφέ πεφταστέρια, επιμέρους χρώμα 
– θερμό λευκό 

163 C3 Meteor
Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο 
(RGB) 

164 C7 Meteor
Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο 
(7 χρώματα) 
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Τρόποι 
λειτουρ-

γίας

Πλή-
κτρο 1

Πλή-
κτρο 2

Λειτουργία

165 C16 Meteor
Εφέ πεφταστέρια, πολύχρωμο  
(16 χρώματα) 

166 Auto

Αυτόματη αλλαγή: Στη λειτουργία 
αυτή περνούν όλα τα προγράμ-
ματα σε πλήρες χρωματικό φάσμα. 
Η προεπιλογή χρώματος όπως στα 
άλλα προγράμματα δεν είναι δυ-
νατή
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Fernbedienung des LED-Bands

  LED-Band mittels Fernbedienung 
ein- / ausschalten

  Achten Sie darauf, dass sich zwischen Sender und Empfänger 
keine Hindernisse befinden.

  Drücken Sie die  -Taste auf der Fernbedienung, um das  
LED-Band ein- bzw. auszuschalten.

  Leuchteffekte mittels Fernbedienung steuern

Die Fernbedienung verfügt über 24 Tasten. Diese Tasten haben  
folgende Funktionen:

Leuchtbereich des LED-Bandes festlegen:

w/wwIC Set
Nach Drücken dieser Taste können Sie durch wiederholtes  
Drücken der Taste  bzw.  vom Ende des LED-Bandes her 

Dreiergruppen von LEDs aus- bzw. wieder einschalten.

Die statischen Farbwahl-Tasten:

Weißes Leuchten

w/ww
Nach Drücken dieser Taste leuchten sämtliche LEDs in der 
Farbe weiß. Durch weiteres Drücken dieser Taste können Sie 

zwischen weiß und warm-weiß hin- und herschalten.
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Leuchte dimmen / Geschwindigkeit einstellen:
Mit den beiden Pfeiltasten  /  können Sie die Leuchte in 6 Stufen 
dimmen oder die Geschwindigkeit einstellen.
Das LED-Band verfügt über eine Memory-Funktion.
Nach dem Ausschalten startet es in der zuletzt gewählten Einstellung.

Modi Taste 
1

Taste 
2

Funktion

1

CS

Einzelfarbe rot

2 Einzelfarbe grün
3 Einzelfarbe blau
4 Einzelfarbe gelb
5 Einzelfarbe purpur
6 Einzelfarbe cyan
7 Einzelfarbe weiß
8 Einzelfarbe warm-weiß

9 C3 3 Farben gleichzeitig (RGB)

10 C7 7 Farben gleichzeitig

11 C16 16 Farben gleichzeitig
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Modi Taste 
1

Taste 
2

Funktion

12

CS

Lauflicht, rot
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin 
verlaufend

13
Lauflicht, grün
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin 
verlaufend

14
Lauflicht, blau
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin 
verlaufend

15
Lauflicht, gelb
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin 
verlaufend

16
Lauflicht, purpur
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin 
verlaufend

17
Lauflicht, cyan
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin 
verlaufend

18
Lauflicht, weiß
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin 
verlaufend

19
Lauflicht, warm-weiß
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin 
verlaufend

20 C3

Lauflicht, vielfarbig (RGB)
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin 
verlaufend

21 C7

Lauflicht, vielfarbig (7 Farben)
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin 
verlaufend
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Modi Taste 
1

Taste 
2

Funktion

22 C16

Lauflicht, vielfarbig (16 Farben)
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin 
verlaufend

23

CS

Lauflicht, rot
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend

24 Lauflicht, grün
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend

25 Lauflicht, blau
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend

26 Lauflicht, gelb
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend

27 Lauflicht, purpur
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend

28 Lauflicht, cyan
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend

29 Lauflicht, weiß
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend

30 Lauflicht, warm-weiß
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend

31 C3
Lauflicht, vielfarbig (RGB)
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend

32 C7
Lauflicht, vielfarbig (7 Farben)
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend

33 C16
Lauflicht, vielfarbig (16 Farben)
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
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Modi Taste 
1

Taste 
2

Funktion

34

CS

Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
rot (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend

35
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
grün (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend

36
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
blau (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend

37
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
gelb (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend

38
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
purpur (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend

39
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
cyan (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend

40
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
weiß (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend

41
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
warm-weiß (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend

42 C3

Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
vielfarbig (RGB) (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend

43 C7

Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – viel-
farbig (7 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend
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Modi Taste 
1

Taste 
2

Funktion

44 C16

Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – viel-
farbig (16 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend

45

CS

Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
rot (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend

46
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
grün (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend

47
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
blau (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend

48
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
gelb (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend

49
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
purpur (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend

50

CS

Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
cyan (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend

51
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
weiß (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend

52
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
warm-weiß (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend

53 C3

Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – 
vielfarbig (RGB) (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend
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Modi Taste 
1

Taste 
2

Funktion

54 C7

Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – viel-
farbig (7 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend

55 C16

Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – vielfar-
big (16 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend

56

CS

Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – rot 
vom Ende zum Anfang laufend

57
Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – grün 
vom Ende zum Anfang laufend

58

CS

Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – blau 
vom Ende zum Anfang laufend

59
Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – gelb 
vom Ende zum Anfang laufend

60
Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – purpur 
vom Ende zum Anfang laufend

61
Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – cyan
vom Ende zum Anfang laufend

62
Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – weiß 
vom Ende zum Anfang laufend

63
Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht 
und Einzelfarbe – warm-weiß
vom Ende zum Anfang laufend
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Modi Taste 
1

Taste 
2

Funktion

64 C3

Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht 
und Einzelfarbe – vielfarbig (RGB) 
vom Ende zum Anfang laufend

65 C7

Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig  
(7 Farben) 
vom Ende zum Anfang laufend

66 C16

Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig  
(16 Farben) 
vom Ende zum Anfang laufend
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Modi Taste 
1

Taste 
2

Funktion

67

CS

Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – rot 
vom Anfang zum Ende laufend

68
Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – grün 
vom Anfang zum Ende laufend

69
Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – blau 
vom Anfang zum Ende laufend

70
Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – gelb 
vom Anfang zum Ende laufend

71
Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – purpur 
vom Anfang zum Ende laufend

72
Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – cyan 
vom Anfang zum Ende laufend

73
Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – weiß 
vom Anfang zum Ende laufend

74
Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – warm-weiß
vom Anfang zum Ende laufend

75 C3

Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht 
und Einzelfarbe – vielfarbig (RGB) 
vom Anfang zum Ende laufend
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Modi Taste 
1

Taste 
2

Funktion

76 C7

Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig  
(7 Farben) 
vom Anfang zum Ende laufend

77 C16

Rennendes Licht, Lichtwechsel  
Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig  
(16 Farben) 
vom Anfang zum Ende laufend

78

CS

Dynamische Leuchteinstellung,  
Einzelfarbe – rot 
vom Ende zum Anfang laufend

79
Dynamische Leuchteinstellung, 
Einzelfarbe – grün 
vom Ende zum Anfang laufend

80
Dynamische Leuchteinstellung, 
Einzelfarbe – blau 
vom Ende zum Anfang laufend

81
Dynamische Leuchteinstellung,  
Einzelfarbe – gelb 
vom Ende zum Anfang laufend

82
Dynamische Leuchteinstellung, 
Einzelfarbe – purpur 
vom Ende zum Anfang laufend
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Modi Taste 
1

Taste 
2

Funktion

83

CS

Dynamische Leuchteinstellung, 
Einzelfarbe – cyan 
vom Ende zum Anfang laufend

84
Dynamische Leuchteinstellung, 
Einzelfarbe – weiß 
vom Ende zum Anfang laufend

85
Dynamische Leuchteinstellung, 
Einzelfarbe – warm-weiß
vom Ende zum Anfang laufend

86 C3

Dynamische Leuchteinstellung, 
vielfarbig (RGB) 
vom Ende zum Anfang laufend

87 C7

Dynamische Leuchteinstellung, 
vielfarbig (7 Farben) 
vom Ende zum Anfang laufend

88 C16

Dynamische Leuchteinstellung, 
vielfarbig (16 Farben) 
vom Ende zum Anfang laufend

89

CS

Dynamische Leuchteinstellung, 
Einzelfarbe – rot 
vom Anfang zum Ende laufend

90
Dynamische Leuchteinstellung, 
Einzelfarbe – grün 
vom Anfang zum Ende laufend

91
Dynamische Leuchteinstellung, 
Einzelfarbe – blau 
vom Anfang zum Ende laufend
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Modi Taste 
1

Taste 
2

Funktion

92

CS

Dynamische Leuchteinstellung, 
Einzelfarbe – gelb 
vom Anfang zum Ende laufend

93
Dynamische Leuchteinstellung, 
Einzelfarbe – purpur 
vom Anfang zum Ende laufend

94
Dynamische Leuchteinstellung, 
Einzelfarbe – cyan 
vom Anfang zum Ende laufend

95
Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – weiß 
vom Anfang zum Ende laufend

96
Dynamische Leuchteinstellung, 
Einzelfarbe – warm-weiß
vom Anfang zum Ende laufend

97 C3

Dynamische Leuchteinstellung, 
vielfarbig (RGB) 
vom Anfang zum Ende laufend

98 C7

Dynamische Leuchteinstellung, 
vielfarbig (7 Farben) 
vom Anfang zum Ende laufend

99 C16

Dynamische Leuchteinstellung, 
vielfarbig (16 Farben) 
vom Anfang zum Ende laufend

100 CS

Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – rot 
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende 
zum Anfang laufend
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Modi Taste 
1

Taste 
2

Funktion

101

CS

Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – grün 
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende 
zum Anfang laufend

102
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – blau 
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende 
zum Anfang laufend

103
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – gelb 
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende 
zum Anfang laufend

104

Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe 
– purpur 
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende 
zum Anfang laufend

105
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – cyan 
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende 
zum Anfang laufend

106
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – weiß 
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende 
zum Anfang laufend

107

Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – 
warm-weiß
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende 
zum Anfang laufend

108 C3

Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB) 
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende 
zum Anfang laufend

109 C7

Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (7 Farben) 
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende 
zum Anfang laufend
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Modi Taste 
1

Taste 
2

Funktion

110 C16

Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (16 Farben) 
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende 
zum Anfang laufend

111

CS

Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – rot 
Dynamische Leuchteinstellung, vom 
Anfang zum Ende laufend

112
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – grün 
Dynamische Leuchteinstellung, vom 
Anfang zum Ende laufend

113
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – blau 
Dynamische Leuchteinstellung, vom 
Anfang zum Ende laufend

114
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – gelb 
Dynamische Leuchteinstellung, vom
Anfang zum Ende laufend

115

CS

Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – purpur 
Dynamische Leuchteinstellung, vom 
Anfang zum Ende laufend

116
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – cyan 
Dynamische Leuchteinstellung, vom 
Anfang zum Ende laufend

117
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – weiß 
Dynamische Leuchteinstellung, vom 
Anfang zum Ende laufend

118

Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – 
warm-weiß
Dynamische Leuchteinstellung, vom 
Anfang zum Ende laufend
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Modi Taste 
1

Taste 
2

Funktion

119 C3

Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB) 
Dynamische Leuchteinstellung, vom  
Anfang zum Ende laufend

120 C7

Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (7 Farben) 
Dynamische Leuchteinstellung, vom 
Anfang zum Ende laufend

121 C16

Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (16 Farben) 
Dynamische Leuchteinstellung, vom 
Anfang zum Ende laufend

122

CS

Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der 
Einzelfarbe – rot 

123 Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der 
Einzelfarbe – grün 

124 Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der 
Einzelfarbe – blau 

125 Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der 
Einzelfarbe – gelb 

126 Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der 
Einzelfarbe – purpur 

127 Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der 
Einzelfarbe – cyan 

128 Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der 
Einzelfarbe – weiß 

129 Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der 
Einzelfarbe – warm-weiß

130 C3
Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel  
vielfarbig (RGB) 

131 C7
Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel  
vielfarbig (7 Farben) 
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Modi Taste 
1

Taste 
2

Funktion

132 C16
Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel  
vielfarbig (16 Farben) 

133

CS Flash

Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, Einzelfarbe – rot 

134 Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, Einzelfarbe – grün 

135 Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, Einzelfarbe – blau 

136 Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, Einzelfarbe – gelb 

137 Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, Einzelfarbe – purpur 

138 Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, Einzelfarbe – cyan 

139 Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, Einzelfarbe – weiß 

140 Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, Einzelfarbe – warm-weiß

141 C3 Flash
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, vielfarbig (RGB) 

142 C7 Flash
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, vielfarbig (7 Farben) 

143 C16 Flash
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, vielfarbig (16 Farben) 
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Modi Taste 
1

Taste 
2

Funktion

144

CS Jump

Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, Einzelfarbe – rot, schnell 

145 Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, Einzelfarbe – grün, schnell 

146 Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, Einzelfarbe – blau, schnell 

147 Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, Einzelfarbe – gelb, schnell 

148 Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, Einzelfarbe – purpur, schnell 

149 Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, Einzelfarbe – cyan, schnell 

150 Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, Einzelfarbe – weiß, schnell 

151
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, Einzelfarbe – warm-weiß, 
schnell 

152 C3 Jump
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, vielfarbig (RGB), schnell 

153 C7 Jump
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, vielfarbig (7 Farben), schnell 

154 C16 Jump

Signalleuchten-Effekt mit zunehmender 
Leuchtintensität, vielfarbig (16 Farben), 
schnell 
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1
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2

Funktion

155

CS Meteor

Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – rot 
156 Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – grün 
157 Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – blau 
158 Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – gelb 
159 Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – purpur 
160 Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – cyan 
161 Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – weiß 

162 Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – 
warm-weiß 

163 C3 Meteor Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB) 

164 C7 Meteor
Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig 
(7 Farben) 

165 C16 Meteor
Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig  
(16 Farben) 

166 Auto

Automatischer Wechsel: Bei dieser Funk-
tion werden sämtliche Programme im  
vollen Farbspektrum durchlaufen. Eine 
Farbvorauswahl wie bei den anderen  
Programmen ist nicht möglich
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