
 
 

Bruksanvisning 

 
LED KIT 

5m LED strip kit inkl. Strømforsyning 

og RF fjernkontroll 
 

RGBW (2700 Kelvin) 

Art.nr. KB24VRGBW 

 

 

 

  



Gratulerer med ditt nye LED stripe sett! Vennligst les bruksanvisningen nøye før montering.  

 

Koblingsskjema 

 

 

Knapper/funksjoner 

              

 

 

LED Strip 

Fargetemperatur RGB+2700K 

Spenning 24V DC 

Strømforbruk 14,4 W / m 

Lysstyrke 510 lm / m 

Antall LED 60 / m 

Kuttlenge 100 mm 

Ra/CRI >80 

ta -20° - +50° 

Mål (LxBxH) 5000x12x1,2 

LED Driver 

Inngangsspenning 200-240V AC 

Utgangsspenning 24V DC 

Strømforbruk 75W Maks 

Strømstyrke 4 x 0,78 A 

IP grad  IP20 

ta -20° - +50° 

Mål (LxBxH) 143x60x34mm 

 

 

 

Fjernkontroll 

Styresignal RF  

Frekvens 868mhz 

Mål (LxBxH) 120x55x17mm 

 

 

 

  



Bruk 

Oppsett (oppmelding/avmelding av ny fjernkontroll)  

1. Koble til LED stripen og driveren som vist i koblingsskjemaet.  
2. Aktiver fjernkontrollen ved å trykke på PÅ/AV knappen.  
3. Slå på strømmen til driveren.  
4. Trykk på en av soneknappene innen 15 sekunder. Først 3 ganger raskt etterfulgt av å holde knappen nede i 3 

sekunder. 
5. Vellykket tilkobling bekreftes av at LED lyset blinker 2 ganger.  

 

For å melde av en fjernkontroll kobles driveren til strøm. Innen 15 sekunder holdes PÅ/AV knappen inne i 3 
sekunder. Vellykket avmelding bekreftes ved at LED lyset blinker 2 ganger. 

Merk: Hver fjernkontroll kan styre 4 soner og så mange mottakere som ønskelig. Hver mottaker kan styres av 
maksimalt 8 forskjellige fjernkontroller. 

Dimmerhjul 

Velg sone nummer ❶❷❸❹. Velg for eksempel ❶ og ❸, trykk          for å velge lysfarge i sone 1 og 3 i henhold 
til ønsket farge.  

Dimmerknapp 

Trykk på dimmerknappen             for å justere RGB lysstyrken ned. Trykk på dimmerknappen             for å justere RGB 
lysstyrken opp. For å justere den varmhvite lysfargen trykk og hold «W» knappen.  

Programknapp og knapp for hastighet 

a. Trykk kort på programknappen             for å spille av forhåndsinnstilte program. Trykk én gang for å starte 
programmet. Trykk igjen for å stoppe det. Neste gang du trykker starter neste program. Det er totalt 10 
forhåndsinnstilte program.  

Trykk og hold programknappen             for å justere hastigheten i programmene. Første trykk setter farten opp, mens 
neste trykk på knappen setter farten ned.  

W+ Knapp 

a. RGB kanalen kan mikse tre ulike nyanser hvitt lys. Varmhvit, naturhvit og kaldhvit. Du kan velge hvitfarge ved å 
trykke kort på            . MERK: Dette er hvitfarger som blandes kun av RGB kanalen.  
For eksempel: Trykk én gang—varmhvit, trykk igjen—naturhvit, trykk igjen—kaldhvit, trykk igjen—varmhvit.  

b. Trykk 2 ganger raskt på            for å skru av RGB kanalen.  

Lagre innstillinger 

a. For å lagre en innstilling, gjør følgende: 

1. Velg sone ❶❷❸❹.  
2. Juster LED lyset med fargehjulet         til ønsket innstilling eller velg program med programknappen            .   
3. Trykk og hold en av lagre-knappene  i 2-3 sekunder.   
4. Vellykket lagring bekreftes ved at LED lyset blinker 2 ganger.  

b. For å hente opp en lagret innstilling: Velg sone du ønsker å hente fra ❶❷❸❹ og trykk kort på en av lagre-
knappene  

  



Sikkerhet 

1) Produktet skal alltid installeres av en kvalifisert person.  

2) IP20/68. Dette produktet er beregnet for innendørs bruk. Vennligst unngå direkte sol og regn. Kan også brukes 
utendørs dersom strømforsyningen er plassert i en IP sertifisert boks. 

3) Monter alltid denne enheten på områder med god ventilasjon for å unngå overoppheting. Rull alltid ut LED stripen 
før den kobles til. Bruk av LED stripen på rull kan føre til overoppheting.  

5) Sikre riktig tilkobling av kabler for å unngå kortslutning. Ikke gjør tilkoblinger mens strømmen star på. 

6) Vennligst påse at kontakten er godt festet til strømforsyningen.  

 

Garanti 

• 3-års garanti fra produksjonsdato. Alle produkter er datostemplet, for eksempel :1125 betyr år 2011, uke 25. 
Garantien dekker gratis reparasjon eller bytte av enhet ved produksjonsfeil.  

• Vi tilbyr teknisk brukerstøtte for dette produktet.  
 

Begrenset garanti ved  

• Feil bruk. 
• Uautorisert fjerning, vedlikehold, modifisering, feil tilkobling eller bytte av komponenter. 
• Skader som følge av transport, vibrasjoner etc. etter kjøp. 
• Skader som følge av jordskjelv, brenn, lynnedslag, forurensning eller unormal spenning. 
• Skader som følge av forsømmelse, upassende lagring ved høye temperaturer og luftfuktighet eller i 

nærheten av skadelige kjemikalier.  
• Oppdatering av produkt.  

 


