STEROWNIK LED S72TA RGBW
Sterownik LED S72TA umo¿liwia sterowanie cyfrowymi taœmami (pikselami) LED z u¿yciem wygodnego, radiowego pilota
z dotykowymi przyciskami. Sterownik ma wejœcie dŸwiêku (mini jack). Wbudowany procesor rozdziela muzykê na basy,
tony œrednie i soprany (dotyczy czêœci efektów) . Urz¹dzenia posiada ponad 100 wbudowanych efektów oraz umo¿liwia
obs³ugê stref (sterowanie jednym pilotem niezale¿nie wielu odbiorników).
Wersje sterownika (napisane na obudowie):
S72TA-600M wersja muzyczna 600 pikseli LED
UWAGA: Wszystkie wersje sterownika maj¹ dwa wyjœcia. Jeœli jest napisane, ¿e sterownik obs³uguje przyk³adowo
600 pikseli to znaczy, ¿e na ka¿dym wyjœciu jest sygna³ dla 300 pikseli.

Parowanie pilota ze sterownikiem (nale¿y wykonaæ).
Do ka¿dego sterownika mo¿na przypisaæ konkretny pilot i konkretn¹ strefê (przyciski 5.).
Jeœli tego nie zrobimy, sterownik nie bêdzie reagowa³ na pilota. Aby to zrobiæ nale¿y:
- pod³¹czyæ do sterownika cyfrowe diody LED
- w³¹czyæ zasilanie sterownika i w przeci¹gu 2 sekund od w³¹czenia nacisn¹æ krótko
“M”, a potem "I" na jednym wybranym w³¹czniku strefowym (5.). LED powinny zamigaæ.
Korzystanie z pilota.

OBS£UGIWANE PILOTY:
Mi-Light / MIBOXER
FUT089, FUT092, FUT096
B3, T3, B4, T4

1.

W³¹cznikiem g³ównym (1.) mo¿emy gasiæ i zapalaæ oœwietlenie. Aby
uzyskaæ bia³y kolor nale¿y przytrzymaæ d³u¿ej "I" na w³¹czniku g³ównym
b¹dŸ na w³¹czniku strefowym (5.). Ci¹g³e naciskanie zmienia temperaturê
barwy bia³ej.

2.
2.

Ko³em kolorów (2.) wybieramy w jakim kolorze (lub zestawie kolorów) maj¹
byæ tworzone efekty œwietlne. Niektóre efekty (np. têcza) nie reaguj¹ na 7.
ko³o kolorów.

6. 7.
3.

Suwakiem jasnoœci (3.) reguluje siê jasnoœæ.

3.

Przyciskami programów (4.) "S-" oraz "S+" wybiera siê potrzebny efekt. 6.
D³ugie przytrzymanie przycisku “S+" w³¹cza tryb samoczynnej zmiany
efektów (co 35 sekund).
Przyciskiem "M" (4.) reguluje siê prêdkoœæ efektów. D³u¿sze przytrzymanie
5.
przycisku w³¹cza tryb œwiecenia na jeden kolor (bez animacji)

4.

Kasowanie pilota z pamiêci sterownika.

8.

2.
3.
4.
5.

5.

- pod³¹czyæ do sterownika cyfrowe diody LED
- w³¹czyæ zasilanie sterownika i w przeci¹gu 2 sekund od w³¹czenia nacisn¹æ
krótko “M”, a potem “0" na dowolnym w³¹czniku strefowym (5.)
LED powinny zamigaæ.
Kasowanie wszystkich pilotów z pamiêci sterownika.
- pod³¹czyæ do sterownika cyfrowe diody LED
- w³¹czyæ zasilanie sterownika i w przeci¹gu 2 sekund od w³¹czenia nacisn¹æ
krótko “M”, a potem “0" na w³¹czniku g³ównym (1.). LED powinny zamigaæ
UWAGA.

1.

1.

W³¹cznikami strefowymi (5.) przechodzi siê w tryb sterowania wybranej
strefy. Powrót ze sterowania wybran¹ stref¹ do sterowania wszystkim
strefami nastêpuje po dotkniêciu w³¹cznika g³ównego (1.)
Suwak (6.) - reguluje nasycenie koloru.
Suwak (7.) - zmiana temperatury barwy bia³ej.
Przycisk (8.) - w³¹czenie koloru bia³ego. Kolejne naciœniêcia zmieni¹ temperaturê barwy bia³ej.

1.
4.

1. G³ówny w³¹cznik. Gasi i zapala
wszystkie strefy.
2. Ko³o kolorów (wybór koloru).
3. Suwak jasnoœci.
4. Przyciski programów (S+ S-)
i szybkoœci (M)
5. W³¹czniki 4 lub 8 stref
6. Suwak nasycenia koloru
7. Suwak temperatury barwy bia³ej
8. W³¹cznik koloru bia³ego

Jeœli podczas korzystania z pilota dotkniemy (mo¿e to siê zdarzyæ niechc¹cy) przycisk innej strefy ni¿ zaprogramowana
w sterowniku to sterownik nie bêdzie reagowa³. Jest to zrozumia³e, gdy¿ takie jest dzia³anie stref (mo¿liwoœæ niezale¿nej
kontroli 4 sterowników jednym pilotem). Omy³kowe przyciœniêcie innej strefy mo¿e sugerowaæ pozorn¹ usterkê.

Pamiêæ ustawieñ. Sterownik zapamiêtuje ustawienia po 10 sekundach od ostatniego u¿ycia pilota.

Sterownik reaguj¹cy na muzykê (wejœcie dŸwiêku mini jack).
Sterownik posiada 2 gniazda mini jack, sygna³ mo¿na pod³¹czyæ do dowolnego z nich. Drugie gniazdo mo¿e pos³u¿yæ jako wyjœcie
sygna³u audio, np. do kolejnego sterownika.
Sterownik muzyczny automatycznie wykrywa tempo utworu oraz dostosowuje swoj¹ czu³oœæ do g³oœnoœci. Czêœæ efektów reaguje
na poszczególne dŸwiêki muzyki (tony niskie, œrednie i wysokie) a czêœæ reaguje na tempo utworu (rytm). W pamiêci sterownika s¹
te¿ efekty bez reakcji na muzykê (np. sta³y kolor, stroboskop czy gwiazdy). Aby sterownik reagowa³ na muzykê nale¿y do niego pod³¹czyæ
Ÿród³o dŸwiêku u¿ywaj¹c przewodu z wtyczk¹ mini jack (taka jak od wiêkszoœci s³uchawek).
Wiele sterowników - synchronizacja sterowników.
Jeœli posiadamy kilka sterowników to bêd¹ siê one ze sob¹ same synchronizowaæ. Dotyczy to wybranego efektu i koloru.
Aby wszystkie sterowniki z wejœciem jack reagowa³y tak samo na muzykê do ka¿dego z nich trzeba pod³¹czyæ sygna³ dŸwiêkowy.
Niew³aœciwe kolory - ustawienie kolorów.
Cyfrowe taœmy LED, w zale¿noœci od producenta, mog¹ mieæ pozamieniane kolory. Aby rozwi¹zaæ ten problem nale¿y:
-pod³¹czyæ taœmê LED do pierwszego wyjœcia, w³¹czyæ zasilanie sterownika
-dotkn¹æ krótko, ka¿dy po dwa razy, przyciski: "S-", potem "M" a nastêpnie "S+". Wa¿ne, ¿eby po w³¹czeniu sterownika
nie dotykaæ wczeœniej ¿adnych innych przycisków
-powinny zaœwieciæ siê diody. Teraz, dotykaj¹c wielokrotnie "0" na wy³¹czniku g³ównym doprowadziæ do tego by
pierwsze trzy diody œwieci³y kolejno w kolorach: czerwony, zielony, niebieski.
-odczekaæ minimum 3 sekundy i wy³¹czyæ zasilanie
Parametry sterownika.
napiêcie zasilania:
Sterownik S72TA - 5...24V
Sterownik S72T - 5...12V
obs³ugiwane uk³ady scalone (diody cyfrowe): TM1814
maksymalny pr¹d LED przy zasilaniu poprzez z³¹cze DC (5,5/2,1mm): 5A, przy zasilaniu poprzez z³¹cze œrubowe: 9A
w przypadku wiêkszego zapotrzebowania na pr¹d zasilanie do LED nale¿y doprowadziæ oddzielnie a do sterownika
pod³¹czyæ tylko minus LED, plus zasilania oraz przewody sygna³owe (WYJ1, WYJ2)
wymiary: 60 x 84 x 30mm czêstotliwoœæ pracy pilota: 2.4GHz, zasilany bateriami 2 x AAA
wymagany poziom sygna³u na wejœciu audio mini jack: od 300mV do 2V RMS, impedancja wejœcia 100kOhm

Przyk³adowe pod³¹czenie.
OD£¥CZALNA KOSTKA
(w zestawie)
SYGNA£ AUDIO
(mini jack)

Cyfrowe taœmy LED
+5 lub +12V lub +24V
DI
GND
+5 lub +12V lub +24V
DI
GND

Wymagane warunki pracy urz¹dzenia:
-temperatura otoczenia od +1°C do +40°C
-wilgotnoœæ wzglêdna od 30% do 75%
-monta¿u urz¹dzenia mo¿e dokonaæ jedynie
osoba z odpowiednimi uprawnieniami
-przewód steruj¹cy taœm¹ LED (pod³¹czony do wyjœcia urz¹dzenia) nie powinien byæ
d³u¿szy ni¿ 10cm. Jeœli potrzebne jest d³u¿sze okablowanie to sygna³ steruj¹cy
nale¿y poprowadziæ przewodem ekranowanym (koncentrycznym). Obowi¹zek
doboru przewodu oraz odpowiedzialnoœæ za ewentualne zak³ócenia radiowe
powodowane niew³aœciwym okablowaniem spoczywa na instalatorze urz¹dzenia.
-pod³¹czona cyfrowa taœma LED lub cyfrowe modu³y LED musz¹ spe³niaæ obowi¹zuj¹ce
normy kompatybilnoœci elektromagnetycznej..
-pod³¹czenie urz¹dzenia wykonywaæ przy od³¹czonym napiêciu zasilania
-praca urz¹dzenia nie jest mo¿liwa w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a lub szkodliwego
promieniowania oraz w zasiêgu silnego pola elektromagnetycznego
-Obudowê czyœciæ zwil¿on¹ œcierk¹, przy od³¹czonym zasilaniu
-jeœli urz¹dzenie posiada widoczne uszkodzenia to nie wolno pod³¹czaæ do niego zasilania.
-urz¹dzenie nale¿y chroniæ przed kontaktem z wod¹ i innymi p³ynami
Wymagane warunki przechowywania urz¹dzenia:
-jedynie w pomieszczeniach zamkniêtych,w których atmosfera jest wolna od par i œrodków ¿r¹cych.
-temperatura otoczenia -30°C do +40°C, wilgotnoœæ powietrza: 30% do 90% (bez kondensacji)
Utylizacja urz¹dzenia:
-urz¹dzenia nie wolno wyrzucaæ do zwyk³ych pojemników na odpady. Niepotrzebny lub zu¿yty produkt
nale¿y oddaæ do specjalnych oœrodków segreguj¹cych odpady, prowadzonych przez w³adze miejskie.

ZASILACZ

WYJŒCIE AUDIO

Producent nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za mo¿liwe konsekwencje wynik³e z nieprawid³owej
instalacji, niew³aœciwego u¿ytkowania urz¹dzenia, nieprzestrzegania instrukcji obs³ugi oraz
samodzielnego przeprowadzania napraw.

