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LED STRIP LIGHT REMOTE CONTROL
DALJINSKI UPRAVLJAČ LED TRAKE

DALJINSKI UPRAVLJAČ LED TRAKE

TELECOMANDA BANDĂ LED

FERNBEDIENUNG DES LED-BANDS

Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

IAN 373565_2104

Uputstva o rukovanju i bezbednosti

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa
svim funkcijama uređaja.
Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama
uređaja.
Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului.
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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w/ww

IC Set

Auto

CS

C3

Flash

C7

Jump

C16

Meteor

LED szalag távirányító
	
LED

szalag távirányítóval történő be-/
kikapcsolása

Ügyeljen arra, hogy az adó és a vevő között ne legyen akadály.
	
Nyomja meg a
-gombot a távirányítón a LED szalag be-/kikapcsolásához.
	
Fényeffektusok

segítségével

vezérlése a távirányító

A távirányítón 24 gomb található. A gombok a következő funkciókkal
rendelkeznek:
A LED szalag világító területének meghatározása
A gomb megnyomása után a gomb ismételt megnyomásával,
w/ww
IC Set
illetve
a LED szalag végétől kiindulva a LED-ek hármas
csoportját kapcsolhatja ki, illetve újra be.
A statikus színválasztó gombok:
Fehér fények
A gomb megnyomása után az összes LED fehéren világít.
w/ww
A gomb további megnyomásaa után Ön fehér és meleg fehér
színek között tudja váltogatnni a LED színeit.

HU

5

Fény szabályozása / sbesség beállítása:
Mindkét nyíl gombbal / Ön 6 szinten szabályozhatja a világítást, vagy állathatja be a sebességet.
A LED szalag memória funkcióval rendelkeik.
A kikapcsolás után a legutoljára kiválasztott beállítással indul a LED
szalag.
Módusz:

6

1-es
2-es
gomb gomb

Funkció

1

Egyszínű piros

2
3
4
5
6
7
8

Egyszínű zöld
Egyszínű kék
Egyszínű sárga
Egyszínű lila
Egyszínű cián
Egyszínű fehér
Egyszínű meleg fehér

CS

9

C3

3 szín egyszerre (RGB)

10

C7

7 szín egyszerre

11

C16

16 szín egyszerre

HU

Módusz:

1-es
2-es
gomb gomb

12
13
14
15
CS

16
17
18
19

Funkció
Futófény, piros
középről indulva a két végéig lefutó
Futófény, zöld
középről indulva a két végéig lefutó
Futófény, kék
középről indulva a két végéig lefutó
Futófény, sárga
középről indulva a két végéig lefutó
Futófény, lila
középről indulva a két végéig lefutó
Futófény, cián
középről indulva a két végéig lefutó
Futófény, fehér
középről indulva a két végéig lefutó
Futófény, meleg fehér
középről indulva a két végéig lefutó
Futófény, többszínű (RGB)
középről indulva a két végéig lefutó

20

C3

21

C7

Futófény, többszínű (7 szín)
középről indulva a két végéig lefutó

22

C16

Futófény, többszínű (16 szín)
középről indulva a két végéig lefutó

HU
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Módusz:

1-es
2-es
gomb gomb

23
24
25
26
CS

27
28
29
30

8

Funkció
Futófény, piros
a két végéről középre futó
Futófény, zöld
a két végéről középre futó
Futófény, kék
a két végéről középre futó
Futófény, sárga
a két végéről középre futó
Futófény, lila
a két végéről középre futó
Futófény, cián
a két végéről középre futó
Futófény, fehér
a két végéről középre futó
Futófény, meleg fehér
a két végéről középre futó
Futófény, többszínű (RGB)
a két végéről középre futó

31

C3

32

C7

Futófény, többszínű (7 szín)
a két végéről középre futó

33

C16

Futófény, többszínű (16 szín)
a két végéről középre futó

HU

Módusz:

1-es
2-es
gomb gomb

34
35
36
37
CS

38
39
40
41

42

C3

Funkció
Vízesés effektus, futófény egyszínű piros (világító, nem világító)
a végétől a kezdetéig futó
Vízesés effektus, futófény egyszínű zöld (világító, nem világító)
a végétől a kezdetéig futó
Vízesés effektus, futófény egyszínű kék (világító, nem világító)
a végétől a kezdetéig futó
Vízesés effektus, futófény egyszínű sárga (világító, nem világító)
a végétől a kezdetéig futó
Vízesés effektus, futófény egyszínű lila (világító, nem világító)
a végétől a kezdetéig futó
Vízesés effektus, futófény egyszínű cián (világító, nem világító)
a végétől a kezdetéig futó
Vízesés effektus, futófény egyszínű fehér (világító, nem világító)
a végétől a kezdetéig futó
Vízesés effektus, futófény egyszínű meleg fehér (világító, nem világító)
a végétől a kezdetéig futó
Vízesés effektus, futófény egyedi
színű - többszínű (RGB) (világító, nem
világító)
a végétől a kezdetéig futó

HU

9

Módusz:

1-es
2-es
gomb gomb

43

C7

44

C16

45
46
47
48
49

10

HU

CS

Funkció
Vízesés effektus, futófény egyedi
színű - többszínű (7 szín) (világító,
nem világító)
a végétől a kezdetéig futó
Vízesés effektus, futófény egyedi
színű - többszínű (16 szín) (világító,
nem világító)
a végétől a kezdetéig futó
Vízesés effektus, futófény egyszínű piros (világító, nem világító)
a kezdetétől a végéig futó
Vízesés effektus, futófény egyszínű zöld (világító, nem világító)
a kezdetétől a végéig futó
Vízesés effektus, futófény egyszínű kék (világító, nem világító)
a kezdetétől a végéig futó
Vízesés effektus, futófény egyszínű sárga (világító, nem világító)
a kezdetétől a végéig futó
Vízesés effektus, futófény egyszínű lila (világító, nem világító)
a kezdetétől a végéig futó

Módusz:

1-es
2-es
gomb gomb

50
51

CS

52

53

C3

54

C7

55

C16

56
CS

57

Funkció
Vízesés effektus, futófény egyszínű cián (világító, nem világító)
a kezdetétől a végéig futó
Vízesés effektus, futófény egyszínű fehér (világító, nem világító)
a kezdetétől a végéig futó
Vízesés effektus, futófény egyszínű meleg fehér (világító, nem világító)
a kezdetétől a végéig futó
Vízesés effektus, futófény egyedi
színű - többszínű (RGB) (világító, nem
világító)
a kezdetétől a végéig futó
Vízesés effektus, futófény egyedi
színű - többszínű (7 szín) (világító,
nem világító)
a kezdetétől a végéig futó
Vízesés effektus, futófény egyedi színű többszínű (16 szín) (világító, nem világító)
a kezdetétől a végéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyszínű – piros
a végétől a kezdetéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyszínű – zöld
a végétől a kezdetéig futó

HU

11

Módusz:

1-es
2-es
gomb gomb

58
59
60
CS

61
62
63

12

64

C3

65

C7

66

C16

HU

Funkció
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyszínű – kék
a végétől a kezdetéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyszínű – sárga
a végétől a kezdetéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyszínű – lila
a végétől a kezdetéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyszínű – cián
a végétől a kezdetéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyszínű – fehér
a végétől a kezdetéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyszínű – meleg fehér
a végétől a kezdetéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyedi színű – többszínű
(RGB)
a végétől a kezdetéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyedi színű – többszínű
(7 szín)
a végétől a kezdetéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyedi színű – többszínű
(16 szín)
a végétől a kezdetéig futó

Módusz:

1-es
2-es
gomb gomb

67
68
69
70
CS

71
72
73
74

75

C3

Funkció
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyszínű – piros
a kezdetétől a végéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyszínű – zöld
a kezdetétől a végéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyszínű – kék
a kezdetétől a végéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyszínű – sárga
a kezdetétől a végéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyszínű – lila
a kezdetétől a végéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyszínű – cián
a kezdetétől a végéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyszínű – fehér
a kezdetétől a végéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyszínű – meleg fehér
a kezdetétől a végéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyedi színű – többszínű
(RGB)
a kezdetétől a végéig futó

HU
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Módusz:

1-es
2-es
gomb gomb

76

C7

77

C16

78
79
80
81
82

14

HU

CS

Funkció
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyedi színű – többszínű
(7 szín)
a kezdetétől a végéig futó
Futófény, váltakozó színű
fehérfény és egyedi színű – többszínű
(16 szín)
a kezdetétől a végéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
Egyszínű – piros
a végétől a kezdetéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
Egyszínű - zöld
a végétől a kezdetéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
Egyszínű - kék
a végétől a kezdetéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
a végétől a kezdetéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
Egyszínű - lila
a végétől a kezdetéig futó

Módusz:

1-es
2-es
gomb gomb

Dinamikus világításbeállítás,
Egyszínű - cián
a végétől a kezdetéig futó

83
84

CS

85
86

C3

87

C7

88

C16

89
90
91

Funkció

CS

Dinamikus világításbeállítás,
Egyszínű - fehér
a végétől a kezdetéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
Egyszínű - meleg fehér
a végétől a kezdetéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
többszínű (RGB)
a végétől a kezdetéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
többszínű (7 szín)
a végétől a kezdetéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
többszínű (16 szín)
a végétől a kezdetéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
Egyszínű - piros
a kezdetétől a végéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
Egyszínű - zöld
a kezdetétől a végéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
Egyszínű - kék
a kezdetétől a végéig futó

HU
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Módusz:

1-es
2-es
gomb gomb

92
93
94

CS

95
96

16

97

C3

98

C7

99

C16

100

CS

HU

Funkció
Dinamikus világításbeállítás,
Egyszínű - sárga
a kezdetétől a végéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
Egyszínű - lila
a kezdetétől a végéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
Egyszínű - cián
a kezdetétől a végéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
Egyszínű - fehér
a kezdetétől a végéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
Egyszínű - meleg fehér
a kezdetétől a végéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
többszínű (RGB)
a kezdetétől a végéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
többszínű (7 szín)
a kezdetétől a végéig futó
Dinamikus világításbeállítás,
többszínű (16 szín)
a kezdetétől a végéig futó
Hullócsillag effektus, egyszínű - piros
Dinamikus világításbeállítás, a végétől
a kezdetéig futó

Módusz:

1-es
2-es
gomb gomb

101
102
103
104

CS

105

106

107

108

C3

109

C7

Funkció
Hullócsillag effektus, egyszínű - zöld
Dinamikus világításbeállítás, a végétől
a kezdetéig futó
Hullócsillag effektus, egyszínű - kék
Dinamikus világításbeállítás, a végétől
a kezdetéig futó
Hullócsillag effektus, egyszínű - sárga
Dinamikus világításbeállítás, a végétől
a kezdetéig futó
Hullócsillag effektus, egyszínű - lila
Dinamikus világításbeállítás, a végétől
a kezdetéig futó
Hullócsillag effektus, egyszínű - cián
Dinamikus világításbeállítás, a végétől
a kezdetéig futó
Hullócsillag effektus, egyszínű - fehér
Dinamikus világításbeállítás, a végétől
a kezdetéig futó
Hullócsillag effektus, egyszínű - meleg
fehér
Dinamikus világításbeállítás, a végétől
a kezdetéig futó
Hullócsillag effektus, többszínű (RGB)
Dinamikus világításbeállítás, a végétől
a kezdetéig futó
Hullócsillag effektus, többszínű (7 szín)
Dinamikus világításbeállítás, a végétől
a kezdetéig futó

HU

17

Módusz:

110

1-es
2-es
gomb gomb
C16

111
112
CS

113
114

116
115
CS

117

118

18

HU

Funkció
Hullócsillag effektus, többszínű (16 szín)
Dinamikus világításbeállítás, a végétől
a kezdetéig futó
Hullócsillag effektus, egyszínű - piros
Dinamikus világításbeállítás,
a kezdetétől a végéig futó
Hullócsillag effektus, egyszínű - zöld
Dinamikus világításbeállítás,
a kezdetétől a végéig futó
Hullócsillag effektus, egyszínű - kék
Dinamikus világításbeállítás,
a kezdetétől a végéig futó
Hullócsillag effektus, egyszínű - sárga
Dinamikus világításbeállítás,
a kezdetétől a végéig futó
Hullócsillag effektus, egyszínű - lila
Dinamikus világításbeállítás,
a kezdetétől a végéig futó
Hullócsillag effektus, egyszínű - cián
Dinamikus világításbeállítás,
a kezdetétől a végéig futó
Hullócsillag effektus, egyszínű - fehér
Dinamikus világításbeállítás,
a kezdetétől a végéig futó
Hullócsillag effektus, egyszínű - meleg
fehér
Dinamikus világításbeállítás,
a kezdetétől a végéig futó

Módusz:

1-es
2-es
gomb gomb

119

C3

120

C7

121

C16

122
123
124
125
CS

126
127
128
129
130

C3

131

C7

Funkció
Hullócsillag effektus, többszínű (RGB)
Dinamikus világításbeállítás, a kezdetétől a végéig futó
Hullócsillag effektus, többszínű (7 szín)
Dinamikus világításbeállítás,
a kezdetétől a végéig futó
Hullócsillag effektus, többszínű (16 szín)
Dinamikus világításbeállítás,
a kezdetétől a végéig futó
Vízáramlás effektus, egyszínű - piros
irányváltoztatása
Vízáramlás effektus, egyszínű - zöld
irányváltoztatása
Vízáramlás effektus, egyszínű - kék
irányváltoztatása
Vízáramlás effektus, egyszínű sárga irányváltoztatása
Vízáramlás effektus, egyszínű - lila
irányváltoztatása
Vízáramlás effektus, egyszínű - cián
irányváltoztatása
Vízáramlás effektus, egyszínű - fehér
irányváltoztatása
Vízáramlás effektus, egyszínű - meleg
fehér irányváltoztatása
Vízáramlás effektus, többszín (RGB)
irányváltoztatása
Vízáramlás effektus, többszín (7 szín)
irányváltoztatása
HU

19

Módusz:
132

1-es
2-es
gomb gomb
C16

133
134
135
136

Vízáramlás effektus, többszín (16 szín)
irányváltoztatása
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, egyszínű - piros
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, egyszínű - zöld
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, egyszínű - kék
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, egyszínű - sárga
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, egyszínű - lila
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, egyszínű - cián
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, egyszínű - fehér
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, egyszínű - meleg fehér
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, többszínű (RGB)

CS

Flash

141

C3

Flash

142

C7

Flash

Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, többszínű (7 szín)

143

C16

Flash

Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, többszínű (16 szín)

137
138
139
140

20

Funkció

HU

Módusz:

1-es
2-es
gomb gomb

144
145
146
147
CS

Jump

152

C3

Jump

153

C7

Jump

154

C16

Jump

148
149
150
151

Funkció
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, egyszínű - piros, gyors
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, egyszínű - zöld, gyors
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, egyszínű - kék, gyors
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, egyszínű - sárga, gyors
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, egyszínű - lila, gyors
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, egyszínű - cián, gyors
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, egyszínű - fehér, gyors
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, egyszínű - meleg fehér,
gyors
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, többszínű (RGB), gyors
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, többszínű (7 szín), gyors
Jelzőfény effektus, növekvő fényintenzitással, többszínű (16 szín),
gyors

HU

21

Módusz:

1-es
2-es
gomb gomb

CS

Meteor

Hullócsillag effektus, egyszínű - piros
Hullócsillag effektus, egyszínű - zöld
Hullócsillag effektus, egyszínű - kék
Hullócsillag effektus, egyszínű - sárga
Hullócsillag effektus, egyszínű - lila
Hullócsillag effektus, egyszínű - cián
Hullócsillag effektus, egyszínű - fehér
Hullócsillag effektus, egyszínű - meleg
fehér

163

C3

Meteor

Hullócsillag effektus, többszínű (RGB)

164

C7

Meteor

Hullócsillag effektus, többszínű (7 szín)

165

C16

Meteor

166

Auto

155
156
157
158
159
160
161
162

22

Funkció

HU

Hullócsillag effektus, többszínű
(16 szín)
Automatikus váltás: Ezzel a funkcióval
az összes program a teljes színspektrumban fut. A színelőválasztás, mint a
többi programban, nem lehetséges

Dálkové ovládání LED svetelný
	
Zapínání

a vypínání světelného
LED pásku dálkovým ovládáním

	
Dávejte pozor, aby se mezi vysílačem a přijímačem nenacházely
žádné překážky.
	
K vypnutí resp. zapnutí LED pásku stiskněte na dálkovém ovládání
tlačítko .
Řízení

světelných efektů dálkovým ovládáním

Dálkové ovládání má 24 tlačítek. Tato tlačítka mají následující funkce:
Navolení svítící části LED pásku:
Po stisknutí tohoto tlačítka můžete opakováním stisknutí tlačítka
w/ww
IC Set
resp.
zapnout resp. vypnout skupiny pásku po třech LED
směrem od jeho konce.
Tlačítka volby trvalé barvy:
Bílé světlo
Po stisknutí tohoto tlačítka svítí všechny LED bíle. Dalším stisknuw/ww
tím tohoto tlačítka můžete opakovaně přepínat mezi bílým a
teplým bílým světlem.
Tlumení intenzity světla / nastavení rychlosti:
Oběma tlačítky se šipkou / můžete intenzitu světla tlumit
v 6 stupních nebo nastavit rychlost.
CZ

23

Páska LED je vybavena paměťovou funkcí Memory.
Po vypnutí ji opět rozsvítíte s posledním vybraným nastavením.
Režimy

24

Tlačítko
1

Tlačítko
2

Funkce

1
2
3
4
5
6
7
8

CS

Samotná červená barva
Samotná zelená barva
Samotná modrá barva
Samotná žlutá barva
Samotná purpurová barva
Samotná bílá barva
Samotná teplá, bílá barva
Samotná bílá barva

9

C3

3 barvy současně (RGB)

10

C7

7 barev současně

11

C16

16 barev současně

CZ

Režimy

Tlačítko
1

12
13
14
15
CS

16
17
18
19

Tlačítko
2

Funkce

Běžící světlo, červené
Běžící ze středu k oběma koncům
Běžící světlo, zelené
Běžící ze středu k oběma koncům
Běžící světlo, modré
Běžící ze středu k oběma koncům
Běžící světlo, žluté
Běžící ze středu k oběma koncům
Běžící světlo, purpurové
Běžící ze středu k oběma koncům
Běžící světlo, azurové
Běžící ze středu k oběma koncům
Běžící světlo, bílé
Běží ze středu směrem k oběma koncům
Běžící světlo, teplé bílé
Běží ze středu směrem k oběma koncům
Běžící světlo, čtyřbarevné (RGB)
Běžící ze středu k oběma koncům

20

C3

21

C7

Běžící světlo, vícebarevné (7 barev)
Běžící ze středu k oběma koncům

22

C16

Běžící světlo, vícebarevné (16 barev)
Běžící ze středu k oběma koncům

CZ

25

Režimy

Tlačítko
1

23
24
25
26
CS

27
28
29
30

26

Tlačítko
2

Funkce

Běžící světlo, červené
Běžící od obou konců do středu
Běžící světlo, zelené
Běžící od obou konců do středu
Běžící světlo, modré
Běžící od obou konců do středu
Běžící světlo, žluté
Běžící od obou konců do středu
Běžící světlo, purpurové
Běžící od obou konců do středu
Běžící světlo, azurové
Běžící od obou konců do středu
Běžící světlo, bílé
Běžící od obou konců ke středu
Běžící světlo, teplé bílé
Běžící od obou konců ke středu
Běžící světlo, čtyřbarevné (RGB)
Běžící od obou konců do středu

31

C3

32

C7

Běžící světlo, vícebarevné (7 barev)
Běžící od obou konců do středu

33

C16

Běžící světlo, vícebarevné (16 barev)
Běžící od obou konců do středu

CZ

Režimy

Tlačítko
1

34
35
36
37
CS

38
39
40
41
42

C3

Tlačítko
2

Funkce

Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – červené (zářivé, nezářivé)
běžící od konce na začátek
Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – zelené (zářivé, nezářivé)
běžící od konce k začátku
Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – modré (zářivé, nezářivé)
běžící od konce k začátku
Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – žluté (zářivé, nezářivé)
běžící od konce k začátku
Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – purpurové (zářivé, nezářivé)
běžící od konce k začátku
Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – azurové (zářivé, nezářivé)
běžící od konce k začátku
Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – bílé (zářivé, nezářivé), běžící
od konce k začátku
Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – teplé bílé (zářivé, nezářivé),
běžící od konce k začátku
Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – vícebarevné (RGB) (zářivé,
nezářivé), běžící od konce k začátku

CZ

27

Režimy

Tlačítko
1

43

C7

44

C16

45
46
47
48
49

28

CZ

CS

Tlačítko
2

Funkce

Efekt vodopádu, běžící světlo - vícebarevné (7 barev) (zářivé, nezářivé), běžící od konce k začátku
Efekt vodopádu, běžící světlo - vícebarevné (16 barev) (zářivé, nezářivé),
běžící od konce k začátku
Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – červené (zářivé, nezářivé),
běžící od začátku ke konci
Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – zelené (zářivé, nezářivé), běžící od začátku ke konci
Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – modré (zářivé, nezářivé), běžící od začátku ke konci
Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – žluté (zářivé, nezářivé), běžící
od začátku ke konci
Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – purpurové (zářivé, nezářivé),
běžící od začátku ke konci

Režimy

Tlačítko
1

CS

52
53

C3

54

C7

55

C16

56
CS

57

Funkce

Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – azurové (zářivé, nezářivé),
běžící od začátku ke konci

50

51

Tlačítko
2

Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – bílé (zářivé, nezářivé), běžící
od začátku ke konci
Efekt vodopádu, běžící světlo jedné
barvy – teplé bílé (zářivé, nezářivé),
běžící od začátku ke konci
Efekt vodopádu, běžící světlo – vícebarevné (RGB) (zářivé, nezářivé),
běžící od začátku ke konci
Efekt vodopádu, běžící světlo – vícebarevné (7 barev) (zářivé, nezářivé),
běžící od začátku ke konci
Efekt vodopádu, běžící světlo – vícebarevné (16 barev) (zářivé, nezářivé),
běžící od začátku ke konci
Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – červená, běžící od
konce na začátek
Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – zelená, běžící od
konce na začátek

CZ

29

Režimy

Tlačítko
1

58
59
60
CS

61
62
63

30

64

C3

65

C7

66

C16

CZ

Tlačítko
2

Funkce

Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – modrá, běžící od
konce na začátek
Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – žlutá, běžící od konce
na začátek
Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – purpurová, běžící od
konce na začátek
Rychlé světlo, střídání světla, bílé
světlo a jedna barva – azurová, běžící
od konce na začátek
Rychlé světlo, střídání bílého světla a
jedné barvy – bílé, běžící od konce
na začátek
Rychlé světlo, střídání bílého světla a
jedné barvy – teplé bílé, běžící od
konce na začátek
Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – vícebarevná (RGB)
běžící od konce na začátek
Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – vícebarevná (7 barev),
běžící od konce na začátek
Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – vícebarevná (16 barev), běžící od konce na začátek

Režimy

Tlačítko
1

67
68
69
70
CS

71
72
73
74
75

C3

Tlačítko
2

Funkce

Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – červená, běžící od
začátku ke konci
Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – zelená, běžící od začátku ke konci
Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – modrá, běžící od začátku ke konci
Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – žlutá, běžící od začátku ke konci
Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – purpurová, běžící od
začátku ke konci
Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – azurová, běžící od
začátku ke konci
Rychlé světlo, střídání bílého světla
a jedné barvy – bílé, běžící od začátku ke konci
Rychlé světlo, střídání bílého světla a
jedné barvy – teplé bílé, běžící od
začátku ke konci
Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – vícebarevná (RGB),
běžící od začátku ke konci

CZ

31

Režimy

Tlačítko
1

76

C7

77

C16

78
79
80

CS

81
82
83
84
85

32

CZ

CS

Tlačítko
2

Funkce

Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – vícebarevná (7 barev),
běžící od začátku ke konci
Rychlé světlo, střídání světla, bílé světlo
a jedna barva – vícebarevná (16 barev),
běžící od začátku ke konci
Dynamické nastavení světla, jednotlivá
barva – červená, běžící od konce na
začátek
Dynamické nastavení světla, jednotlivá
barva – zelená, běžící od konce na
začátek
Dynamické nastavení světla, jednotlivá
barva – modrá, běžící od konce na
začátek
Dynamické nastavení světla, jednotlivá
barva – žlutá, běžící od konce na začátek
Dynamické nastavení světla, jednotlivá
barva – purpurová, běžící od konce
na začátek
Dynamické nastavení světla, jednotlivá
barva – azurová, běžící od konce na
začátek
Dynamické nastavení světla,
jedna barva – bílá běžící od konce na
začátek
Dynamické nastavení světla,
jedna barva – teplá bílá běžící od
konce na začátek

Režimy

Tlačítko
1

86

C3

87

C7

88

C16

89
90
91

CS

Tlačítko
2

Funkce

Dynamické nastavení světla, vícebarevné
(RGB), běžící od konce na začátek
Dynamické nastavení světla, vícebarevné (7 barev), běžící od konce na
začátek
Dynamické nastavení světla, vícebarevné (16 barev), běžící od konce na
začátek
Dynamické nastavení světla, jednotlivá
barva – červená, běžící od začátku
na konec
Dynamické nastavení světla, jednotlivá
barva – zelená, běžící od začátku ke
konci
Dynamické nastavení světla, jednotlivá
barva – modrá, běžící od začátku ke
konci

CZ

33

Režimy

Tlačítko
1

Funkce

CS

Dynamické nastavení světla, jednotlivá
barva – žlutá, běžící od začátku ke
konci
Dynamické nastavení světla, jednotlivá
barva – purpurová, běžící od začátku
ke konci
Dynamické nastavení světla, jednotlivá
barva – azurová, běžící od začátku
ke konci
Dynamické nastavení světla,
jedna barva – bílá běžící od začátku
ke konci
Dynamické nastavení světla,
jedna barva – teplá bílá běžící od začátku ke konci

97

C3

Dynamické nastavení světla, vícebarevné (RGB), běžící od začátku ke konci

98

C7

Dynamické nastavení světla, vícebarevné (7 barev), běžící od začátku ke
konci

99

C16

Dynamické nastavení světla, vícebarevné
(16 barev), běžící od začátku ke konci

100

CS

Efekt létavic, jednotlivá barva – červená,
dynamické nastavení světla, běžící od
konve na začátek

92
93
94
95
96

34

Tlačítko
2

CZ

Režimy

Tlačítko
1

101
102
103

104

CS

105

106

107

108

C3

109

C7

Tlačítko
2

Funkce

Efekt létavic, jednotlivá barva – zelená
Dynamické nastavení světla, běžící od
konce na začátek
Efekt létavic, jednotlivá barva – modrá
Dynamické nastavení světla, běžící od
konce na začátek
Efekt létavic, jednotlivá barva – žlutá
Dynamické nastavení světla, běžící od
konce na začátek
Efekt létavic, jednotlivá barva –
purpurová
Dynamické nastavení světla, běžící od
konce na začátek
Efekt létavic, jednotlivá barva – azurová
Dynamické nastavení světla, běžící od
konce na začátek
Efekt létavic, jedna barva – bílá
Dynamické nastavení světla, běžící od
konce na začátek
Efekt létavic, jedna barva – teplá bílá,
dynamické nastavení světla, běžící od
konve na začátek
Efekt létavic, vícebarevný (RGB)
Dynamické nastavení světla, běžící od
konce na začátek
Efekt létavic, vícebarevný (7 barev)
Dynamické nastavení světla, běžící od
konce na začátek

CZ

35

Režimy

Tlačítko
1

110

C16

111
112
CS

113
114

115

116
CS

117
118

36

CZ

Tlačítko
2

Funkce

Efekt létavic, vícebarevný (16 barev)
Dynamické nastavení světla, běžící od
konce na začátek
Efekt létavic, jednotlivá barva – červená
Dynamické nastavení světla, běžící od
začátku ke konci
Efekt létavic, jednotlivá barva – zelená
Dynamické nastavení světla, běžící od
začátku ke konci
Efekt létavic, jednotlivá barva – modrá
Dynamické nastavení světla, běžící od
začátku ke konci
Efekt létavic, jednotlivá barva – žlutá
Dynamické nastavení světla, běžící od
začátku ke konci
Efekt létavic, jednotlivá barva –
purpurová
Dynamické nastavení světla, běžící od
začátku ke konci
Efekt létavic, jednotlivá barva – azurová
Dynamické nastavení světla, běžící od
začátku ke konci
Efekt létavic, jedna barva – bílá
Dynamické nastavení světla, běžící od
začátku ke konci
Efekt létavic, jedna barva – teplá bílá
Dynamické nastavení světla, běžící od
začátku ke konci

Režimy

Tlačítko
1

119

C3

120

C7

121

C16

122
123
124
125
CS

126
127
128
129
130

C3

Tlačítko
2

Funkce

Efekt létavic, vícebarevný (RGB)
Dynamické nastavení světla, běžící od
začátku ke konci
Efekt létavic, vícebarevný (7 barev)
Dynamické nastavení světla, běžící od
začátku ke konci
Efekt létavic, vícebarevný (16 barev)
Dynamické nastavení světla, běžící od
začátku ke konci
Efekt vodopádu, měnění směru
jednotlivé barvy - červené
Efekt vodopádu, měnění směru
jednotlivé barvy - zelené
Efekt vodopádu, měnění směru
jednotlivé barvy - modré
Efekt vodopádu, měnění směru
jednotlivé barvy - žluté
Efekt vodopádu, měnění směru
jednotlivé barvy - purpurové
Efekt vodopádu, měnění směru
jednotlivé barvy - azurové
Efekt tekoucí vody, měnění směru
jedné barvy – bílé
Efekt tekoucí vody, měnění směru
jedné barvy – teplé bílé
Efekt vodopádu, měnění směru více
barev (RGB)

CZ

37

Režimy

Tlačítko
1

131

C7

132

C16

Tlačítko
2

Efekt vodopádu, měnění směru více
barev (7 barev)

133
134
135
136

Efekt vodopádu, měnění směru více
barev (16 barev)
Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, jednotlivá barva - červená
Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, jednotlivá barva - zelená
Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, jednotlivá barva - modrá
Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, jednotlivá barva - žlutá
Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, jednotlivá barva - purpurová
Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, jednotlivá barva - azurová
Efekt signálních světel s přibývající intenzitou světla, jedna barva – bílá
Efekt signálních světel s přibývající intenzitou světla, jedna barva – teplá bílá
Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, vícebarevný (RGB)

CS

Flash

141

C3

Flash

142

C7

Flash

Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, vícebarevný (7 barev)

143

C16

Flash

Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, vícebarevný (16 barev)

137
138
139
140

38

Funkce

CZ

Režimy

Tlačítko
1

Tlačítko
2

144
145
146
147
CS

Jump

C3

Jump

148
149
150
151
152

Funkce

Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, jednotlivá barva - červená,
rychlý
Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, jednotlivá barva - zelená,
rychlý
Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, jednotlivá barva - modrá,
rychlý
Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, jednotlivá barva - žlutá,
rychlý
Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, jednotlivá barva - purpurová,
rychlý
Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, jednotlivá barva - azurová,
rychlý
Efekt signálních světel s přibývající intenzitou světla, jedna barva – bílá,
rychle
Efekt signálních světel s přibývající intenzitou světla, jedna barva – teplá
bílá, rychle
Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, vícebarevný (RGB), rychlý

CZ
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Režimy

Tlačítko
1

Tlačítko
2

153

C7

Jump

154

C16

Jump

CS

Meteor

163

C3

Meteor

Efekt létavic, vícebarevný (RGB)

164

C7

Meteor

Efekt létavic, vícebarevný (7 barev)

165

C16

Meteor

Efekt létavic, vícebarevný (16 barev)

166

Auto

155
156
157
158
159
160
161
162

40

CZ

Funkce

Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, vícebarevný (7 barev),
rychlý
Efekt signálních světel s rostoucí intenzitou světla, vícebarevný (16 barev),
rychlý
Efekt létavic, jednotlivá barva – červená
Efekt létavic, jednotlivá barva – zelená
Efekt létavic, jednotlivá barva – modrá
Efekt létavic, jednotlivá barva – žlutá
Efekt létavic, jednotlivá barva –
purpurová
Efekt létavic, jednotlivá barva – azurová
Efekt létavic, jedna barva – bílá
Efekt létavic, jedna barva – teplá bílá

Automatické střídání: Při této funkci
probíhají všechny programy v kompletním barevném spektru. Volba barvy,
jako u ostatních programů, není možná

Diaľkové ovládanie LED svetelný
Za- / vypnutie

LED-pásu pomocou
diaľkového ovládania
 abezpečte, aby sa medzi vysielačom a prijímačom nenacháZ
dzali žiadne prekážky.
Stlačte tlačidlo diaľkového ovládania pre za- resp. vypnutie
LED-pásu.
Ovládanie

svetelných efektov
pomocou diaľkového ovládania
Diaľkové ovládanie disponuje 24 tlačidlami. Tieto tlačidlá majú
nasledujúce funkcie:
Stanoviť oblasť svietenia LED-pásu:
Po stlačení tohto tlačidla môžete opakovaným stlačením tlaw/ww
IC Set
čidla
príp.
vy- resp. znova zapínať trojice LED-diód od
konca LED-pásu.
Tlačidlá pre výber statických farieb:
Biele svietenie
Po stlačení tohto tlačidla svietia všetky LED v bielej farbe.
w/ww
Ďalším stlačením tohto tlačidla môžete prepínať medzi bielou a
teplou bielou.

SK
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Stmievanie svietidla / Nastavenie rýchlosti:
Pomocou oboch šípkových tlačidiel / môžete svietidlo stmievať v
6 stupňoch alebo nastavovať rýchlosť.
LED pás disponuje funkciou pamäte.
Po vypnutí sa spustí v naposledy zvolenom nastavení.
Režimy

42

Tlačidlo
1

Tlačidlo
2

Funkcia

1
2
3
4
5
6
7
8

CS

Jednotlivá farba červená
Jednotlivá farba zelená
Jednotlivá farba modrá
Jednotlivá farba žltá
Jednotlivá farba purpurová
Jednotlivá farba kyánová
Jednotlivá farba biela
Jednotlivá farba teplá biela

9

C3

3 farby súčasne (RGB)

10

C7

7 farieb súčasne

11

C16

16 farieb súčasne

SK

Režimy

Tlačidlo
1

12
13
14
15
CS

16
17
18
19

Tlačidlo
2

Funkcia

Plynúce svetlo, červené
Zo stredu plynúce k obom koncom
Plynúce svetlo, zelené
Zo stredu plynúce k obom koncom
Plynúce svetlo, modré
Zo stredu plynúce k obom koncom
Plynúce svetlo, žlté
Zo stredu plynúce k obom koncom
Plynúce svetlo, purpurové
Zo stredu plynúce k obom koncom
Plynúce svetlo, kyánové
Zo stredu plynúce k obom koncom
Plynúce svetlo, biela
Zo stredu plynúce k obom koncom
Plynúce svetlo, teplá biela
Zo stredu plynúce k obom koncom
Plynúce svetlo, mnohofarebné (RGB)
Zo stredu plynúce k obom koncom

20

C3

21

C7

Plynúce svetlo, mnohofarebné (7 farieb)
Zo stredu plynúce k obom koncom

22

C16

Plynúce svetlo, mnohofarebné (16 farieb)
Zo stredu plynúce k obom koncom

SK
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Režimy

Tlačidlo
1

23
24
25
26
CS

27
28
29
30

44

Tlačidlo
2

Funkcia

Plynúce svetlo, červené
Z koncov plynúce smerom do stredu
Plynúce svetlo, zelené
Z koncov plynúce smerom do stredu
Plynúce svetlo, modré
Z koncov plynúce smerom do stredu
Plynúce svetlo, žlté
Z koncov plynúce smerom do stredu
Plynúce svetlo, purpurové
Z koncov plynúce smerom do stredu
Plynúce svetlo, kyánové
Z koncov plynúce smerom do stredu
Plynúce svetlo, biela
Z koncov plynúce smerom do stredu
Plynúce svetlo, teplá biela
Z koncov plynúce smerom do stredu
Plynúce svetlo, mnohofarebné (RGB)
Z koncov plynúce smerom do stredu

31

C3

32

C7

Plynúce svetlo, mnohofarebné (7 farieb)
Z koncov plynúce smerom do stredu

33

C16

Plynúce svetlo, mnohofarebné (16 farieb)
Z koncov plynúce smerom do stredu

SK

Režimy

Tlačidlo
1

34
35
36
37
CS

38
39
40
41
42

C3

Tlačidlo
2

Funkcia

Vodopádový efekt, plynúce svetlo
jednotlivá farba - červená (svietiac,
nesvietiac) plynúce od konca k začiatku
Vodopádový efekt, plynúce svetlo jednotlivá farba - zelená (svietiac, nesvietiac)
plynúce od konca k začiatku
Vodopádový efekt, plynúce svetlo jednotlivá farba - modrá (svietiac, nesvietiac)
plynúce od konca k začiatku
Vodopádový efekt, plynúce svetlo jednotlivá farba - žltá (svietiac, nesvietiac)
plynúce od konca k začiatku
Vodopádový efekt, plynúce svetlo
jednotlivá farba - purpurová (svietiac,
nesvietiac) plynúce od konca k začiatku
Vodopádový efekt, plynúce svetlo
jednotlivá farba - kyánová (svietiac,
nesvietiac) plynúce od konca k začiatku
Vodopádový efekt, plynúce svetlo jednotlivá farba – biela (svietiac, nesvietiac)
plynúce od konca na začiatok
Vodopádový efekt, plynúce svetlo jednotlivá farba – teplá biela (svietiac, nesvietiac) plynúce od konca na začiatok
Vodopádový efekt, plynúce svetlo jednotlivá farba - mnohofarebné (RGB) (svietiac,
nesvietiac) plynúce od konca k začiatku
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Režimy

Tlačidlo
1

43

C7

44

C16

45

46
47
48

49

46

SK

CS

Tlačidlo
2

Funkcia

Vodopádový efekt, plynúce svetlo
jednotlivá farba - mnohofarebné
(7 farieb) (svietiac, nesvietiac)
plynúce od konca k začiatku
Vodopádový efekt, plynúce svetlo
jednotlivá farba - mnohofarebné
(16 farieb) (svietiac, nesvietiac)
plynúce od konca k začiatku
Vodopádový efekt, plynúce svetlo
jednotlivá farba - červená (svietiac,
nesvietiac) plynúce od začiatku ku
koncu
Vodopádový efekt, plynúce svetlo
jednotlivá farba - zelená (svietiac, nesvietiac) plynúce od začiatku ku koncu
Vodopádový efekt, plynúce svetlo
jednotlivá farba - modrá (svietiac, nesvietiac) plynúce od začiatku ku koncu
Vodopádový efekt, plynúce svetlo
jednotlivá farba - žltá (svietiac, nesvietiac) plynúce od začiatku ku koncu
Vodopádový efekt, plynúce svetlo
jednotlivá farba - purpurová (svietiac,
nesvietiac) plynúce od začiatku ku
koncu

Režimy

Tlačidlo
1

50
51

CS

52

53

C3

54

C7

55

C16

56
CS

57

Tlačidlo
2

Funkcia

Vodopádový efekt, plynúce svetlo jednotlivá farba - kyánová (svietiac, nesvietiac) plynúce od začiatku ku koncu
Vodopádový efekt, plynúce svetlo jednotlivá farba – biela (svietiac, nesvietiac) plynúce od začiatku na koniec
Vodopádový efekt, plynúce svetlo jednotlivá farba – teplá biela (svietiac,
nesvietiac) plynúce od začiatku na koniec
Vodopádový efekt, plynúce svetlo jednotlivá farba - mnohofarebné (RGB)
(svietiac, nesvietiac) plynúce od začiatku
ku koncu
Vodopádový efekt, plynúce svetlo
jednotlivá farba - mnohofarebné
(7 farieb) (svietiac, nesvietiac) plynúce
od začiatku ku koncu
Vodopádový efekt, plynúce svetlo
jednotlivá farba - mnohofarebné
(16 farieb) (svietiac, nesvietiac)
plynúce od začiatku ku koncu
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - červená
plynúce od konca k začiatku
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - zelená
plynúce od konca k začiatku
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Režimy

Tlačidlo
1

58
59
60
CS

61
62
63

48

64

C3

65

C7

66

C16

SK

Tlačidlo
2

Funkcia

Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - modrá
plynúce od konca k začiatku
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - žltá plynúce
od konca k začiatku
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - purpurová
plynúce od konca k začiatku
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - kyánová
plynúce od konca k začiatku
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - biela plynúce
od konca k začiatku
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - teplá biela
plynúce od konca k začiatku
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - mnohofarebné
(RGB) plynúce od konca k začiatku
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - mnohofarebné (7 farieb) plynúce od konca k
začiatku
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - mnohofarebné
(16 farieb) plynúce od konca k začiatku

Režimy

Tlačidlo
1

67
68
69
70
CS

71
72
73
74
75

C3

Tlačidlo
2

Funkcia

Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - červená
plynúce od začiatku ku koncu
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - zelená
plynúce od začiatku ku koncu
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - modrá
plynúce od začiatku ku koncu
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - žltá plynúce
od začiatku ku koncu
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - purpurová
plynúce od začiatku ku koncu
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - kyánová
plynúce od začiatku ku koncu
Bežiace svetlo, striedanie svetla
biele svetlo a jednotlivá farba - biela
plynúce od začiatku ku koncu
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - teplá biela
plynúce od začiatku ku koncu
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - mnohofarebné
(RGB) plynúce od začiatku ku koncu
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Režimy

Tlačidlo
1

76

C7

77

C16

78
79
80
81
82

50

SK

CS

Tlačidlo
2

Funkcia

Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - mnohofarebné (7 farieb) plynúce od začiatku
ku koncu
Bežiace svetlo, striedanie svetla biele
svetlo a jednotlivá farba - mnohofarebné
(16 farieb) plynúce od začiatku ku
koncu
Dynamické svetelné nastavenie,
jednotlivá farba – červená plynúce
od konca k začiatku
Dynamické svetelné nastavenie,
jednotlivá farba – zelená plynúce
od konca k začiatku
Dynamické svetelné nastavenie,
jednotlivá farba – modrá plynúce
od konca k začiatku
Dynamické svetelné nastavenie,
jednotlivá farba – žltá plynúce od
konca k začiatku
Dynamické svetelné nastavenie,
jednotlivá farba – purpurová plynúce
od konca k začiatku

Režimy

Tlačidlo
1

83

84

CS

85
86

C3

87

C7

88

C16

89
90
91

CS

Tlačidlo
2

Funkcia

Dynamické svetelné nastavenie,
jednotlivá farba – kyánová plynúce
od konca k začiatku
Dynamické svetelné nastavenie,
jednotlivá farba - biela plynúce od
začiatku ku koncu
Dynamické svetelné nastavenie,
jednotlivá farba - teplá biela plynúce
od začiatku ku koncu
Dynamické svetelné nastavenie,
mnohofarebné (RGB) plynúce od
konca k začiatku
Dynamické svetelné nastavenie,
mnohofarebné (7 farieb) plynúce od
konca k začiatku
Dynamické svetelné nastavenie,
mnohofarebné (16 farieb) plynúce
od konca k začiatku
Dynamické svetelné nastavenie,
jednotlivá farba – červená plynúce
od začiatku ku koncu
Dynamické svetelné nastavenie,
jednotlivá farba – zelená plynúce
od začiatku ku koncu
Dynamické svetelné nastavenie,
jednotlivá farba – modrá plynúce
od začiatku ku koncu
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Režimy

Tlačidlo
1

92
93
94

CS

95
96

52

97

C3

98

C7

99

C16

100

CS

SK

Tlačidlo
2

Funkcia

Dynamické svetelné nastavenie,
jednotlivá farba – žltá plynúce od
začiatku ku koncu
Dynamické svetelné nastavenie,
jednotlivá farba – purpurová plynúce
od začiatku ku koncu
Dynamické svetelné nastavenie,
jednotlivá farba – kyánová plynúce
od začiatku ku koncu
Dynamické svetelné nastavenie,
jednotlivá farba - biela plynúce od
začiatku ku koncu
Dynamické svetelné nastavenie,
jednotlivá farba - teplá biela plynúce
od začiatku ku koncu
Dynamické svetelné nastavenie,
mnohofarebné (RGB) plynúce od
začiatku ku koncu
Dynamické svetelné nastavenie,
mnohofarebné (7 farieb) plynúce
od začiatku ku koncu
Dynamické svetelné nastavenie,
mnohofarebné (16 farieb) plynúce
od začiatku ku koncu
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - červená Dynamické svetelné
nastavenie, plynúce od konca k začiatku

Režimy

Tlačidlo
1

101

102

103

104

105

106

107

CS

Tlačidlo
2

Funkcia

Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - zelená
Dynamické svetelné nastavenie,
plynúce od konca k začiatku
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - modrá
Dynamické svetelné nastavenie,
plynúce od konca k začiatku
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - žltá
Dynamické svetelné nastavenie,
plynúce od konca k začiatku
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - purpurová
Dynamické svetelné nastavenie,
plynúce od konca k začiatku
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - kyánová
Dynamické svetelné nastavenie,
plynúce od konca k začiatku
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba – biela
Dynamické svetelné nastavenie, plynúce
od konca k začiatku
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - teplá biela Dynamické svetelné
nastavenie, plynúce od konca k začiatku
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Režimy

Tlačidlo
1

108

C3

109

C7

110

C16

111

112
CS

113

114

54

SK

Tlačidlo
2

Funkcia

Efekt padajúcich hviezd, mnohofarebné
(RGB)
Dynamické svetelné nastavenie, plynúce
od konca k začiatku
Efekt padajúcich hviezd, mnohofarebné
(7 farieb)
Dynamické svetelné nastavenie,
plynúce od konca k začiatku
Efekt padajúcich hviezd, mnohofarebné
(16 farieb)
Dynamické svetelné nastavenie,
plynúce od konca k začiatku
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - červená
Dynamické svetelné nastavenie,
plynúce od začiatku ku koncu
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - zelená
Dynamické svetelné nastavenie,
plynúce od začiatku ku koncu
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - modrá
Dynamické svetelné nastavenie,
plynúce od začiatku ku koncu
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - žltá
Dynamické svetelné nastavenie,
plynúce od začiatku ku koncu

Režimy

Tlačidlo
1

115

116
CS

117

118

119

C3

120

C7

121

C16

Tlačidlo
2

Funkcia

Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - purpurová Dynamické svetelné
nastavenie, plynúce od začiatku ku
koncu
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - kyánová Dynamické svetelné
nastavenie, plynúce od začiatku ku
koncu
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba – biela
Dynamické svetelné nastavenie,
plynúce od začiatku ku koncu
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba – teplá biela
Dynamické svetelné nastavenie,
plynúce od začiatku ku koncu
Efekt padajúcich hviezd, mnohofarebné
(RGB)
Dynamické svetelné nastavenie,
plynúce od začiatku ku koncu
Efekt padajúcich hviezd, mnohofarebné
(7 farieb)
Dynamické svetelné nastavenie,
plynúce od začiatku ku koncu
Efekt padajúcich hviezd, mnohofarebné
(16 farieb)
Dynamické svetelné nastavenie,
plynúce od začiatku ku koncu
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Režimy

Tlačidlo
1

122
123
124
125
CS

126
127
128
129

56

Tlačidlo
2

Funkcia

Efekt vodného prúdu, striedanie smeru
jednotlivej farby – červená
Efekt vodného prúdu, striedanie smeru
jednotlivej farby – zelená
Efekt vodného prúdu, striedanie smeru
jednotlivej farby – modrá
Efekt vodného prúdu, striedanie smeru
jednotlivej farby – žltá
Efekt vodného prúdu, striedanie smeru
jednotlivej farby – purpurová
Efekt vodného prúdu, striedanie smeru
jednotlivej farby – kyánová
Efekt vodného prúdu, striedanie smeru
jednotlivej farby – biela
Efekt vodného prúdu, striedanie smeru
jednotlivej farby – teplá biela
Efekt vodného prúdu, striedanie smeru
mnohofarebné (RGB)

130

C3

131

C7

Efekt vodného prúdu, striedanie smeru
mnohofarebné (7 farieb)

132

C16

Efekt vodného prúdu, striedanie smeru
mnohofarebné (16 farieb)

SK

Režimy

Tlačidlo
1

Tlačidlo
2

133
134
135
136
CS

Flash

141

C3

Flash

142

C7

Flash

137
138
139
140

Funkcia

Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, jednotlivá farba –
červená
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, jednotlivá farba –
zelená
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, jednotlivá farba –
modrá
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, jednotlivá farba – žltá
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, jednotlivá farba –
purpurová
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, jednotlivá farba –
kyánová
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou intenzitou svetla, jednotlivá farba
– biela
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, jednotlivá farba –
teplá biela
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, mnohofarebné (RGB)
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, mnohofarebné (7 farieb)
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Režimy

Tlačidlo
1

Tlačidlo
2

143

C16

Flash

CS

Jump

144
145
146
147
148
149
150
151

58

SK

Funkcia

Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, mnohofarebné
(16 farieb)
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, jednotlivá farba –
červená, rýchlo
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, jednotlivá farba –
zelená, rýchlo
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, jednotlivá farba –
modrá, rýchlo
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, jednotlivá farba –
žltá, rýchlo
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, jednotlivá farba –
purpurová, rýchlo
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, jednotlivá farba –
kyánová, rýchlo
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou intenzitou svetla, jednotlivá farba
– biela, rýchlo
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou intenzitou svetla, jednotlivá farba
– teplá biela, rýchlo

Režimy

Tlačidlo
1

Tlačidlo
2

152

C3

Jump

153

C7

Jump

154

C16

Jump

CS

Meteor

C3

Meteor

155
156
157
158
159
160
161
162
163

Funkcia

Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, mnohofarebné
(RGB), rýchlo
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, mnohofarebné
(7 farieb), rýchlo
Efekt signálnych svietidiel so stúpajúcou
intenzitou svetla, mnohofarebné
(16 farieb), rýchlo
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - červená
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - zelená
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - modrá
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - žltá
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - purpurová
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba - kyánová
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba – biela
Efekt padajúcich hviezd, jednotlivá
farba – teplá biela
Efekt padajúcich hviezd, mnohofarebné
(RGB)
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Režimy

Tlačidlo
1

Tlačidlo
2

164

C7

Meteor

165

C16

Meteor

166

Auto

60
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Funkcia

Efekt padajúcich hviezd, mnohofarebné
(7 farieb)
Efekt padajúcich hviezd, mnohofarebné
(16 farieb)
Automatické striedanie: Pri tejto funkcii
budú všetky programy prebiehať v
plnom farebnom spektre. Predvoľba
farieb ako pri iných programoch nie
je možná

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:
Nach Drücken dieser Taste können Sie durch wiederholtes
w/ww
IC Set
Drücken der Taste
bzw.
vom Ende des LED-Bandes her
Dreiergruppen von LEDs aus- bzw. wieder einschalten.
Die statischen Farbwahl-Tasten:
Weißes Leuchten
Nach Drücken dieser Taste leuchten sämtliche LEDs in der
w/ww
Farbe weiß. Durch weiteres Drücken dieser Taste können Sie
zwischen weiß und warm-weiß hin- und herschalten.

DE/AT/CH

61

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 Taste
1
2

62

Funktion

1

Einzelfarbe rot

2
3
4
5
6
7
8

Einzelfarbe grün
Einzelfarbe blau
Einzelfarbe gelb
Einzelfarbe purpur
Einzelfarbe cyan
Einzelfarbe weiß
Einzelfarbe warm-weiß

CS

9

C3

3 Farben gleichzeitig (RGB)

10

C7

7 Farben gleichzeitig

11

C16

16 Farben gleichzeitig
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Modi Taste Taste
1
2
12
13
14
15
CS

16
17
18
19
20

C3

21

C7

Funktion
Lauflicht, rot
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin
verlaufend
Lauflicht, grün
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin
verlaufend
Lauflicht, blau
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin
verlaufend
Lauflicht, gelb
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin
verlaufend
Lauflicht, purpur
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin
verlaufend
Lauflicht, cyan
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin
verlaufend
Lauflicht, weiß
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin
verlaufend
Lauflicht, warm-weiß
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin
verlaufend
Lauflicht, vielfarbig (RGB)
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin
verlaufend
Lauflicht, vielfarbig (7 Farben)
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin
verlaufend
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Modi Taste Taste
1
2
22

C16

23
24
25
26
CS

27
28
29
30

64

Funktion
Lauflicht, vielfarbig (16 Farben)
Von der Mitte aus zu beiden Enden hin
verlaufend
Lauflicht, rot
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
Lauflicht, grün
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
Lauflicht, blau
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
Lauflicht, gelb
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
Lauflicht, purpur
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
Lauflicht, cyan
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
Lauflicht, weiß
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
Lauflicht, warm-weiß
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend
Lauflicht, vielfarbig (RGB)
Von den Enden aus zur Mitte verlaufend

31

C3

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 Taste
1
2
34
35
36
37
CS

38
39
40
41
42

C3

43

C7

Funktion
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
rot (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
grün (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
blau (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
gelb (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
purpur (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
cyan (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
weiß (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
warm-weiß (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
vielfarbig (RGB) (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – vielfarbig (7 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend
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Modi Taste Taste
1
2
44

C16

45
46
47

CS

48
49
50
51

CS

52
53

66

C3

DE/AT/CH

Funktion
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – vielfarbig (16 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Ende zum Anfang laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
rot (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
grün (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
blau (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
gelb (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
purpur (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
cyan (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
weiß (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
warm-weiß (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe –
vielfarbig (RGB) (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend

Modi Taste Taste
1
2
54

C7

55

C16

56
CS

57
58
59
60
CS

61
62
63

Funktion
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – vielfarbig (7 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend
Wasserfall-Effekt, Lauflicht Einzelfarbe – vielfarbig (16 Farben) (leuchtend, nicht leuchtend)
vom Anfang zum Ende laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – rot
vom Ende zum Anfang laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – grün
vom Ende zum Anfang laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – blau
vom Ende zum Anfang laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – gelb
vom Ende zum Anfang laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – purpur
vom Ende zum Anfang laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – cyan
vom Ende zum Anfang laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – weiß
vom Ende zum Anfang laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht
und Einzelfarbe – warm-weiß
vom Ende zum Anfang laufend
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Modi Taste Taste
1
2

68

64

C3

65

C7

66

C16

DE/AT/CH

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

Modi Taste Taste
1
2
67
68
69
70
CS

71
72
73
74
75

C3

Funktion
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – rot
vom Anfang zum Ende laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – grün
vom Anfang zum Ende laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – blau
vom Anfang zum Ende laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – gelb
vom Anfang zum Ende laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – purpur
vom Anfang zum Ende laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – cyan
vom Anfang zum Ende laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – weiß
vom Anfang zum Ende laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – warm-weiß
vom Anfang zum Ende laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel Weißlicht
und Einzelfarbe – vielfarbig (RGB)
vom Anfang zum Ende laufend
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Modi Taste Taste
1
2
76

C7

77

C16

78
79
80

CS

81
82

70

DE/AT/CH

Funktion
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig
(7 Farben)
vom Anfang zum Ende laufend
Rennendes Licht, Lichtwechsel
Weißlicht und Einzelfarbe – vielfarbig
(16 Farben)
vom Anfang zum Ende laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – rot
vom Ende zum Anfang laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – grün
vom Ende zum Anfang laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – blau
vom Ende zum Anfang laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – gelb
vom Ende zum Anfang laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – purpur
vom Ende zum Anfang laufend

Modi Taste Taste
1
2

Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – cyan
vom Ende zum Anfang laufend

83

84

CS

85
86

C3

87

C7

88

C16

89
90
91

Funktion

CS

Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – weiß
vom Ende zum Anfang laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – warm-weiß
vom Ende zum Anfang laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
vielfarbig (RGB)
vom Ende zum Anfang laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
vielfarbig (7 Farben)
vom Ende zum Anfang laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
vielfarbig (16 Farben)
vom Ende zum Anfang laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – rot
vom Anfang zum Ende laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – grün
vom Anfang zum Ende laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – blau
vom Anfang zum Ende laufend
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71

Modi Taste Taste
1
2
92
93
94

CS

95
96

72

97

C3

98

C7

99

C16

100

CS

DE/AT/CH

Funktion
Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – gelb
vom Anfang zum Ende laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – purpur
vom Anfang zum Ende laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – cyan
vom Anfang zum Ende laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – weiß
vom Anfang zum Ende laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
Einzelfarbe – warm-weiß
vom Anfang zum Ende laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
vielfarbig (RGB)
vom Anfang zum Ende laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
vielfarbig (7 Farben)
vom Anfang zum Ende laufend
Dynamische Leuchteinstellung,
vielfarbig (16 Farben)
vom Anfang zum Ende laufend
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – rot
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende
zum Anfang laufend

Modi Taste Taste
1
2
101
102
103

104

CS

105

106

107

108

C3

109

C7

Funktion
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – grün
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende
zum Anfang laufend
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – blau
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende
zum Anfang laufend
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – gelb
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende
zum Anfang laufend
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe
– purpur
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende
zum Anfang laufend
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – cyan
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende
zum Anfang laufend
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – weiß
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende
zum Anfang laufend
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe –
warm-weiß
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende
zum Anfang laufend
Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB)
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende
zum Anfang laufend
Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (7 Farben)
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende
zum Anfang laufend
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Modi Taste Taste
1
2
110

C16

111
112
CS

113
114
115
116
CS

117

118

74

DE/AT/CH

Funktion
Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (16 Farben)
Dynamische Leuchteinstellung, vom Ende
zum Anfang laufend
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – rot
Dynamische Leuchteinstellung, vom
Anfang zum Ende laufend
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – grün
Dynamische Leuchteinstellung, vom
Anfang zum Ende laufend
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – blau
Dynamische Leuchteinstellung, vom
Anfang zum Ende laufend
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – gelb
Dynamische Leuchteinstellung, vom
Anfang zum Ende laufend
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – purpur
Dynamische Leuchteinstellung, vom
Anfang zum Ende laufend
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – cyan
Dynamische Leuchteinstellung, vom
Anfang zum Ende laufend
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – weiß
Dynamische Leuchteinstellung, vom
Anfang zum Ende laufend
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe –
warm-weiß
Dynamische Leuchteinstellung, vom
Anfang zum Ende laufend

Modi Taste Taste
1
2
119

C3

120

C7

121

C16

122
123
124
125
CS

126
127
128
129
130

C3

131

C7

Funktion
Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB)
Dynamische Leuchteinstellung, vom
Anfang zum Ende laufend
Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (7 Farben)
Dynamische Leuchteinstellung, vom
Anfang zum Ende laufend
Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (16 Farben)
Dynamische Leuchteinstellung, vom
Anfang zum Ende laufend
Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der
Einzelfarbe – rot
Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der
Einzelfarbe – grün
Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der
Einzelfarbe – blau
Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der
Einzelfarbe – gelb
Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der
Einzelfarbe – purpur
Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der
Einzelfarbe – cyan
Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der
Einzelfarbe – weiß
Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel der
Einzelfarbe – warm-weiß
Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel
vielfarbig (RGB)
Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel
vielfarbig (7 Farben)
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Modi Taste Taste
1
2
132

C16

133
134
135
136

Wasserfluss-Effekt, Richtungswechsel
vielfarbig (16 Farben)
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, Einzelfarbe – rot
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, Einzelfarbe – grün
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, Einzelfarbe – blau
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, Einzelfarbe – gelb
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, Einzelfarbe – purpur
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, Einzelfarbe – cyan
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, Einzelfarbe – weiß
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, Einzelfarbe – warm-weiß
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, vielfarbig (RGB)

CS

Flash

141

C3

Flash

142

C7

Flash

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

143

C16

Flash

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

137
138
139
140
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Funktion

DE/AT/CH

Modi Taste Taste
1
2
144
145
146
147
CS

Jump

152

C3

Jump

153

C7

Jump

154

C16

Jump

148
149
150
151

Funktion
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, Einzelfarbe – rot, schnell
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, Einzelfarbe – grün, schnell
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, Einzelfarbe – blau, schnell
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, Einzelfarbe – gelb, schnell
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, Einzelfarbe – purpur, schnell
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, Einzelfarbe – cyan, schnell
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, Einzelfarbe – weiß, schnell
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, Einzelfarbe – warm-weiß,
schnell
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, vielfarbig (RGB), schnell
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, vielfarbig (7 Farben), schnell
Signalleuchten-Effekt mit zunehmender
Leuchtintensität, vielfarbig (16 Farben),
schnell

DE/AT/CH
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Modi Taste Taste
Funktion
1
2
155
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – rot
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – grün
156
157
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – blau
158
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – gelb
CS
Meteor
159
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – purpur
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – cyan
160
161
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe – weiß
Sternschnuppen-Effekt, Einzelfarbe –
162
warm-weiß
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163

C3

Meteor

Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig (RGB)

164

C7

Meteor

Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig
(7 Farben)

165

C16

Meteor

166

Auto

DE/AT/CH

Sternschnuppen-Effekt, vielfarbig
(16 Farben)
Automatischer Wechsel: Bei dieser Funktion werden sämtliche Programme im
vollen Farbspektrum durchlaufen. Eine
Farbvorauswahl wie bei den anderen
Programmen ist nicht möglich
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