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1. Technické parametry a rozměry 

Dálkový ovladač FUT089 je primárně určen k ovládání a regulaci osvětlení LED svítidel a LED pásků RGBW+CCT, 
případně RGBW nebo RGB, přes regulátor barev osvětlení řady FUT. Přitom na jeden regulátor či svítidlo mohou 
být napárovány až 4 ovladače (dálkové nebo nástěnné) a rovněž dálkový ovladač může být napárován na více 
regulátorů či svítidel. Kombinace a počet regulátorů osvětlení či svítidel a dálkových ovladačů závisí na 
požadavcích a konkrétní instalaci každého jednotlivého uživatele. 

Nastavení a párování je popsáno v samostatné kapitole níže. 

Ovladač pracuje bezdrátově na principu radiofrekvenčního přenosu signálu do regulátoru barev osvětlení. Dálkové 
ovládání rádiovým (RF) signálem proniká přes materiál (například přes stěny či do nábytku), kde je vlastní zařízení 
umístěno, proto není nutný viditelný dosah. 

Objednací kód: EPCTMLRFRC8ZFUT098 
 
Dálkový ovladač má následující parametry: 

Pracovní teplota    -20°C až +60°C 
Napájení dálkového ovladače   2x baterie AAA (2x 1,5V) 
Počet ovládaných okruhů   8 
Vnější rozměry dálkového ovladače  v.153mm x š.47mm x h.19mm 
Netto hmotnost    81g včetně baterií 
Dosah dálkového ovladače   až 30m (ve volném prostranství) 
Řídicí frekvence     2,4GHz 
 
 

2. Funkcionalita dálkového ovladače FUT089 

 Zapnutí/Vypnutí (ON/OFF) 

 Plynulé stmívání – snižování/zvyšování intenzity osvětlení 

 Plynulá regulace teploty chromatičnosti bílého osvětlení (CCT) od teplé bílé (2700K) po studenou bílou (6500K) 

 Regulace barev osvětlení rudá/zelená/modrá/bílá (RGBW) a jejich libovolných kombinací 

 Režimy automatické dynamické změny barev (9 módů) 

 Tlumené noční osvětlení – režim „NightLight“ 

 Paměť posledního stavu před vypnutím osvětlení 

 Z jednoho dálkového ovladače lze ovládat až 8 nezávislých okruhů osvětlení 
 
 

3. Aplikace baterií do dálkového ovladače 

Dvě baterie typu AAA 1,5V vložte do lůžka pod víčkem na zadní straně dálkového ovladače. Víčko lze sejmout 
zasunutím plochého šroubováku do štěrbiny z levé strany ovladače, ve směru šipky. 

Dbejte na správnou polaritu baterií při jejich vkládání (ta je zřetelně vyznačena přímo v lůžku pro baterie). 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 



4. Pokyny k obsluze, popis funkcí 

Tlačítka na dálkovém ovladači mají následující funkčnost: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dálkový ovladač funguje dotykově (dotykem lidského prstu) a není třeba funkce ovládat silným stiskem. 

Dálkový ovladač je univerzální a v případě regulátorů osvětlení s nižší funkčností (například s připojením pouze 
RGB pásku) ovládá takové osvětlení, které daný regulátor dokáže řídit a jaké je na něj připojeno. Například 
SATURAČNÍ+CCT ŠKÁLA na dálkovém ovladači pak není pro některé typy regulátorů osvětlení funkční. 

ON Zapnutí osvětlení OFF Vypnutí osvětlení 

MODE Aktivace a přepínání automatických 
dynamických režimů M1 až M9 dle tabulky níže 

BAREVNÝ PRSTENEC pro rychlé 
nastavení libovolné barvy 
statického barevného osvětlení 

BRIGHTNESS ŠKÁLA pro nastavení 
intenzity statického osvětlení 

 Rychlá volba statického bílého svitu 
 

SPEED- 
Snižování rychlosti změny 
v režimech automatické 
dynamické změny barev 

SPEED+ 
Zvyšování rychlosti změny 
v režimech automatické 
dynamické změny barev 

SATURAČNÍ + CCT ŠKÁLA  
pro přidávání bílého světla do 
barevného osvětlení a 
pro nastavení teploty 
chromatičnosti bílého 
osvětlení 
 

 

O1 až O8 Vypínání 
jednotlivých okruhů 1 až 8  

I1 až I8 Aktivace 
jednotlivých okruhů 1 až 8 



Zapnutí a vypnutí osvětlení 

Krátkým stiskem tlačítka ON ve vypnutém stavu se aktivuje poslední stav osvětlení před zhasnutím tlačítkem OFF. 

Po vypnutí osvětlení a znovuzapnutí tlačítky ON a OFF na dálkovém ovladači nebo při odpojení napájecího 
napětí si regulátor pamatuje poslední nastavenou intenzitu a režim osvětlení před vypnutím; po zapnutí budou 
tedy intenzita i barva či režim osvětlení stejné, jako před vypnutím. 

Vlastností regulátorů osvětlení řady FUT je, že po odpojení napájecího napětí (například při výpadku) i ve 
vypnutém stavu tlačítkem ON a jeho opětovném připojení se automaticky připojený LED pásek či svítidlo rozsvítí 
ve stejném nastavení (režimu a intenzitě) statického nebo dynamického osvětlení, jako byl nastaven při posledním 
používání. 

V kterémkoliv režimu statického svitu lze provést zpožděné vypnutí s funkcí „Soumrak“. Stiskem tlačítka S-/60s 
plynule pohasne osvětlení během 60 sekund, stiskem tlačítka S+/10min plynule pohasne osvětlení během 10 minut. 

 
Statický bílý svit 

Stiskem a přidržením tlačítka OFF ve vypnutém stavu se aktivuje slabý svit bílou barvou (10% maximální 
intenzity) – to je takzvaný „NightLight režim“ pro orientační noční osvětlení. 

Bílé osvětlení se aktivuje tlačítkem W. Přejetím prstu po CCT ŠKÁLE lze kdykoliv při bílém osvětlení plynule 
nastavit požadovanou teplotu chromatičnosti od teplé bílé (2700K) po studenou bílou (6500K). Nastavení teploty 
chromatičnosti funguje pochopitelně za předpokladu připojení CCT LED pásku či svítidla, jinak bude teplota 
chromatičnosti stále stejná, daná typem připojeného LED pásku či svítidla. 

U statického bílého osvětlení lze plynule nastavit intenzitu osvětlení pomocí dotykové BRIGHTNESS ŠKÁLY. 

 
Statický barevný svit 

Na BAREVNÉM PRSTENCI dálkového ovladače lze jednoduše a rychle navolit libovolně požadovanou barvu 
osvětlení a jeho dotykem se vyskočí z kteréhokoliv jiného režimu. 

Je možné rovněž provést rychlou volbu rudého osvětlení (tlačítkem R), zeleného osvětlení (tlačítkem G), nebo 
modrého osvětlení (tlačítkem B). 

V režimu barevného osvětlení se dotykem nebo přejetím prstu na SATURAČNÍ ŠKÁLE plynule přidává bílý svit 
k barevnému osvětlení – nastavuje se tzv. nasycení barev. 

U statického barevného osvětlení lze plynule nastavit intenzitu osvětlení pomocí dotykové BRIGHTNESS ŠKÁLY. 

 
Režimy automatické dynamické změny barev 

Regulátory barev osvětlení a svítidla řady FUT jsou vybaveny devíti režimy automatické dynamické změny. 
Režim č. 1 se aktivuje a následně se postupně skáče na dalších 8 režimů tlačítkem M (Mode=Režim). 

Ve všech dynamických režimech lze nastavit rychlost změny barev pomocí tlačítek S+ a S- (Speed=Rychlost). 
V některých dynamických režimech lze nastavit na BRIGHTNESS ŠKÁLE i jas (intenzitu) osvětlení. 

Z kteréhokoliv režimu automatické dynamické změny barev lze kdykoliv vyskočit do statického svitu dotykem 
prstu na BAREVNÉM PRSTENCI (aktivace barevného svitu), nebo tlačítkem W (aktivace bílého svitu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabulky předvolených režimů (módů) statického svitu a automatické dynamické změny barev – dle typu 
regulátoru barev osvětlení nebo svítidla řady FUT platí jedna z následujících tabulek: 

Předvolba: Funkce: 

M 1 Sedmibarevná plynulá změna – plynulé prolínání všech barev 

M 2 Plynulé rozsvěcování a pohasínání bílé (v teplotě chromatičnosti bílé dle předchozího nastavení) 

M 3 Střídavé rozsvěcování a pohasínání – Rudá-Zelená-Modrá 

M 4 Sedmibarevná skoková změna – Bílá-Rudá-Zelená-Modrá-Žlutá-Fialová-Azurová 

M 5 DISCO – nahodilá skoková změna všech barev 

M 6 Rudá – plynulé zvyšování intenzity od 0 do max., následně 3x blýsknutí 

M 7 Zelená – plynulé zvyšování intenzity od 0 do max., následně 3x blýsknutí 

M 8 Modrá – plynulé zvyšování intenzity od 0 do max., následně 3x blýsknutí 

M 9 Bílá – plynulé zvyšování intenzity od 0 do max., následně 3x blýsknutí (v teplotě chromatičnosti bílé 
dle předchozího nastavení) 

 

Předvolba: Funkce: 

M 1 Oranžové „plápolání ohně“ 

M 2 Sedmibarevná plynulá změna – plynulé prolínání všech barev 

M 3 Plynulé střídavé rozsvěcování a pohasínání teplé a studené bílé 

M 4 Střídavé rozsvěcování a pohasínání – Rudá-Zelená-Modrá-StudenáBílá-TepláBílá 

M 5 Sedmibarevná skoková změna – Bílá-Rudá-Zelená-Modrá-Žlutá-Fialová-Azurová 

M 6 DISCO – nahodilá skoková změna všech barev 

M 7 Rudá – plynulé zvyšování intenzity od 0 do max., následně 3x blýsknutí 

M 8 Zelená – plynulé zvyšování intenzity od 0 do max., následně 3x blýsknutí 

M 9 Modrá – plynulé zvyšování intenzity od 0 do max., následně 3x blýsknutí 

 

 

 

5. Nastavení a spárování dálkového ovladače s regulátorem osvětlení / svítidlem 

Na každý regulátor osvětlení nebo svítidlo řady FUT lze přihlásit až 4 dálkové ovladače a naopak na jeden 
dálkový ovladač lze napárovat (přihlásit) více regulátorů či svítidel řady FUT, a to s rozlišením až na 8 
samostatných okruhů (na každém okruhu může být několik regulátorů osvětlení či svítidel). Všechno 
napárované osvětlení pak bude současně reagovat na pokyny z dálkového ovladače. 

Spárování dálkového ovladače s regulátorem osvětlení či svítidlem se provede následujícím způsobem: 

 Po zapojení regulátoru osvětlení či svítidla do systému vypněte (odpojte) napájecí napětí 

 Zapněte (připojte) napájecí napětí na osvětlení a ihned na to 3x krátce stiskněte tlačítko ON okruhu, který 
má být aktivní, tedy  I1 resp. I2, I3, až I8 na dálkovém ovladači 

 Osvětlení se dvakrát rozsvítí zelenou barvou – tím je signalizováno úspěšné spárování regulátoru či svítidla 
s dálkovým ovladačem 

Odhlášení dálkového ovladače od regulátoru osvětlení či svítidlem se provede následujícím způsobem: 

 Vypněte (odpojte) napájecí napětí 

 Zapněte (připojte) napájecí napětí na osvětlení a ihned na to 5x krátce stiskněte tlačítko ON toho okruhu, 
který byl dosud aktivní a má být odhlášen, tedy  I1 resp. I2, I3, až I8 na dálkovém ovladači 

 Osvětlení devětkrát problikne rudou barvou – tím je signalizováno úspěšné odhlášení dálkového ovladače 

 

 


