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Parametry 
Nadajnik

Model Częstotliwość 

Odbiornik

Napięcie zasilania 

Opis 

Nowoczesny pilot radiowy LED, to urządzenie umożliwiające stworzenie instalacji za pomocą 
odbiorników składającej się z 99 stref. Pozwala to na skonstruowanie bardzo dużych obwodów na które 
składa się różnego typu oświetlenie m.in. taśmy LED monochromatyczne, wielokolorowe oraz ze 
zmienną temperaturą barwową. Cyfrowy wyświetlacz LCD zapewnia pełny i łatwy wgląd w parametry 
takie jak strefa czy urządzenie, na którym się aktualnie znajdujemy. Pilot łączy się z odbiornikiem 
poprzez drogę radiową, zapewniają zasięg komunikacji na poziomie 30 metrów w otwartym 
pomieszczeniu. Pilot zasilany jest trzema bateriami AAA 1,5V.

Rysunek techniczny
Pilot LED radiowy LCD - 99 stref

 Mi-Light

    FUT090 3x bateria 1,5 AAA

Informacje dodatkowe 

Wyświetlacz LCD

Wymiary

195mm x 72,8xmm x 18.4mm2,4GHz

Model

FUTLS1

Maks. obciążenie 

12V(180W)/24V(360W)

Cechy

Informacje dodatkowe Napięcie wejściowe 

12-24VDC

Prąd wyjściowy 

6A/kanał (15A max.)

Sterowanie 

Zastosowanie dla różnego rodzaju instalacji 
- MONO, CCT, RGB oraz RGB+W

Możliwość stworzenia ogromnej instalacji LED

Pełny dostęp do 99 kanałów (stref) 

Podświetlany wyświetlacz LCD wraz z 
dotykowymi przyciskami

Przypisanie bardzo dużej ilości urządzeń do danej strefy

Swobodne przemieszczenie się po strefach

Komunikacja radiowa z odbiornikami (do 30 metrów)

Sterowanie radiowe

Dla instalacji CCT

Dla instalacji MONO

Schemat podłączenia dla odbiorników 

Retransmisja sygnału (zwiększenie zasięgu)

Zapamiętywanie ustawień po wyłączeniu zasilania



Programowanie  odbiorników  FUTLS1
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Dla instalacji RGB

Dla instalacji RGB+W

Programowanie1)

Sterowanie 

Dla instalacji RGB+CCT

Aby zaprogramować odbiorniki z pilotem należy w pierwszej kolejności wyłączyć 
zasilanie odbiorników, po czym ponownie załączyć i nacisnać krótkotrwale trzy razy  
przycisk ,,ON" na pilocie w przeciągu trzech sekund. Podłączone do pilota oświetlenie 
da znak w postaci trzech powolonych błysków. 

Uwaga: Jeżeli instalacja posiada większą ilość odbiorników, należy jednocześnie wyłączyć 
zasilanie i wykonać powyższą czynność programowania. Możliwe jest również 
programowanie każdego odbiornika po kolei według powyższych czynności.

Uwaga: Po zaprogramowaniu, pilota do odbiorników, wszystkie odbiorniki są przypisane 
do strefy ,,00" i numeru urządzenia ,,0000"

Usuwanie kodu z odbiornika2)

Aby rozprogramować odbiornik, należy w pierwszej kolejności wyłączyć zasilanie 
odbiornika, po czym ponownie załączyć i nacisnąć krótkotrwale pięc razy 
przycisk ,,ON" na pilocie w przeciągu trzech sekund. Oświetlenie da znak w postaci 
dziesięciu szybkich błysków.

Opis odbiornika FUTLS1

Odbiornik wyświetla naprzemiennie na wyświetlaczu trzy informacje:
     - Nr. strefy (kanału) - np. ,,CH00"
     - Nr. urządzenia - np. ,,0000"
     - Tryb pracy - ,,np. LED1"

System obsługuje maksymalnie do 99 stref (kanałów). W każdej strefie może 
znajdować się do 9999 urządzeń (odbiorników) dlatego istotnym jest odpowiednie 
zaprogramowanie strery oraz numeru urządzenia w danej strefie. 

Na odbiorniku dostępne mamy również dwa przyciski: 

  - K1: Krótkie naciśnięcie, to przejście między parametrami/ Dłuższe    
          przytrzymanie, to wejście w tryb edycji oraz zapis ustawień.
  - K2: (dostępny tylko w edycji danego parametru), służy do zmiany 
          wartości parametru.

Dostępne parametry: 

* Numer strefy (kanału) - ,,CHxx" - od 00 o 99
* Numer urządzenia - ,xxxx" - od 0000 do 9999
* Tryb pracy - ,,LEDx":

- LED1 - obsługa instalacji monochromatycznej
- LED2 - obsługa instalacji CCT
- LED3 - obsługa instalacji wielokolorowej
- LED4 - obsługa instalacji wielokolorowej z diodą białą 

Uwaga: Za pomocą jednego pilota możemy sterować instalacjami mieszanymi (np. 
monochromatyczna oraz wielokolorowa) nawet bedącymi w jednej strefie. Uzyskanie takiej 
funkcjonalności do tej pory możliwe było tylko i wyłącznie przez zastosowanie różnych 
odbiorników i pilotów, którę ze sobą nie współpracowały. To rozwiązanie realizowane jest 
właśnie przy pomocy funkcji wyboru trybu pracy odbiornika LS1.

Wybór numeru strefy /nr. urządzenia /trybu pracy dla odbiornika FUTLS1

Ustalenie numeru strefy (kanału) dla odbiornika FUTLS11)

Kolejnym krokiem po zaprogramowaniu pilota jest wybór parametrów pracy na 
odbiorniku.

Za pomocą przycisku ,,K1" wybierz parametr ,,CHxx". Po wybraniu tego 
parametru wciśnij i przytrzymaj przycisk ,,K1". Urządzenie wejdzie w tryb 
konfiguracji  (strefy kanału).

Za pomocą przycisku ,,K2" ustal kanał/strefę. Przejście pomiędzy cyframi 
kanału, następuje poprzez wciśnięcie przycisku ,,K1". W celu zapisu numeru 
kanału (strefy) naciśnij i przytrzymaj przycisk ,,K1".
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Uwaga: Urządzenie zapisuje również automatycznie parametry kanału / numeru 
urządzenia / trybu pracy przy braku aktywności powyżej czterech sekund. 

Ustalenie numeru urządzenia dla odbiornika FUTLS12)

Jeżeli w danej strefie znajduje się więcej niż jeden odbiornik, należy 
zaprogramować dla odbiorników numery urządzeń. W tym celu wybierz za 
pomocą ,,K1" parametr ,,xxxx". Nadaj dla urządzenia unikalny numer (adres) 
zgodnie z wcześniejszą procedurą programowania.

Ustalenie trybu pracy dla odbiornika FUTLS13)

Ostatnim krokiem jest wybór trybu pracy odbiornika, pomiędzy MONO/
CCT /RGB /RGB+W. W celu wyboru zmiany, naciśnij przycisk ,,K1" na 
parametrze ,,LEDx". Zgodnie z powyższą procedurą programowania, 
wybierz odpowiedni tryb dla swojej instalacji:

- LED1 - Instalacja monochromatyczna MONO
- LED2 - Instalacja zmiennotemperaturowa CCT
- LED3 - Instalacja wielokolorowa RGB
- LED4 - Instalacja wielokolorowa z barwą białą (RGBW)

Uwaga: Numer strefy i urządzenia musi być inny same zera.  

Uwaga: Istnieje również możliwość stworzenia instalacji RGB+CCT poprzez zastosowanie 
dwóch odbiorników, z czego jeden musi być zaprogramowany w trybie RGB (LED3), a drugi 
w trybie CCT (LED2). Oba te odbiorniki muszą być zaprogramowane dla tej samej strefy 
oraz posiadać ten sam numer urządzenia. 

Sterowanie  

Sterowanie poszczególnymi strefami1)
W celu sterowania oświetleniem w danej strefie, naciśnij przycisk ,,Shift" do
ukazania się na wyświetlaczu ,,CHx" gdzie ,,XX" to numer strefy.

Sterowanie wszystkimi strefami2)

W celu sterowania wszystkimi strefami jednocześnie, niezależnie od 
numeru strefy i numeru urządzenia, naciśnij przycisk ,,Shift" w celu 
ukazania się na wyświetlaczu ,,CHxx" gdzie ,,xx" to numer strefy.

Naciśnij na dłużej cyfre 0, po czym wpisz numer kanału (strefy) o 
wartości ,,00".

W tym momencie pilot jest gotowy do sterowania wszystkimi 
strefami jednocześnie.

Jednoczesne sterowanie grupowe - o takim samym 
numerze urządzenia.

3)

Gdy w instalacji znajdują się odbiorniki posiadające przypisany ten 
sam numer urządzenia ,,xxxx" gdzie ,,xxxx" to dany numer urządzenia, 
możliwe jest sterowanie jednocześnie tą grupą urządzeń. 

W tym celu wybierz za pomocą przycisku ,,Shift" do ukazania się na 
wyświetlaczu ,,xxxx" gdzie ,,xxxx" to numer urządzenia. 

Naciśnij na dłużej cyfre 0, po czym wpisz numer urządzeń, 
którę mają być sterowanie jednocześnie. 

Sterowanie urządzeniem w danej strefie o danym 
numerze urządzenia. 

4)

W celu sterowania urządzeniem przynależnym do danej strefy o 
poszczególnym numerze urządzenia, naciśnij przycisk ,,Shift" w celu 
ukazania się na wyświetlaczu ,,CHxx" gdzie ,,xx" to numer strefy. 
Naciśnij ja dłużej cyfre ,,0", po czym wpisz numer strefy (kanału).

Po wybraniu strefy, należy wybrać numer urządzenia, naciskając 
przycisk ,,Shift". Na wyświetlaczu ukaże się ,,xxxx" gdzie ,,xxxx" to 
numer urządzenia. 
Naciśnij dłużej cyfre ,,0" po czym wpisz numer urządzenia.

Pilot umożliwia (rys. 1):5)

- Zmianę odpowiedniego koloru dla instalacji RGB/RGBW(1)
- Sterowanie temperaturą barwową CCT (2)
- Zmianę natężenia jasności (3) 
- Zmianę nasycenia przy aktywnym kolorze RGB (4)  
- Zapis i wybór ulubionej sekwencji (5)
- Włączenie trybu programów dynamicznych (6)
- Sterowanie parametrami (zmiana szybkości/programu)
  programów dynamicznych  (7)
- Załączenie pilota oraz strefy/urządzenia (8)
- Wyłączenie oraz strefy/urządzenia (krótkie naciśnięcie) (9)
- Natychmiastowe ściemnienie oświetlenia - funkcja night 
  (dłuższe przytrzymanie) (9)
- Klawiatura numeryczna: wybór stref /numeru urządzenia 
  programu dynamicznego oraz ulubionej sekwencji (10)
- Wybór strefy bądź numeru urządzenia (11) 
- Zmiana numeru strefy na odbiorniku z poziomu pilota (12)
- Monitorowanie parametrów takich jak: (13)

* poziom jasności
* temperatura barwowa
* wskaznik koloru RGB
* stan baterii
* numer strefy /kanału
* wyświetlenie obecnego stanu programy dynamicznego
* wybór oraz zapisanie ulubionej sekwencji

Wybierz numer strefy przyciskając na dłużej cyfre 0, po czym wpisz
numer kanału (strefy) o wartości ,,xx".

W tym momencie pilot jest gotowy do sterowania wybraną strefą.

W celu sterowania inną strefą należy wybrać numer dla strefy
zgodnie z powyższą  procedurą.
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6) Programy dynamiczne/ zapis sekwencji 

W zależności od zastosowanego oświetlenia i wyboru trybu 
pracy dla urządzenia odbiorczego, możemy aktywować jeden 
z wielu dostępnych programów dynamicznych.  (rys. 2) 

Aby tego dokonać, należy przejść w tryb programów 
dynamicznych dotykając przycisk ,,M" znajdujący się na 
pilocie. Aktywny tryb, sygnalizowany będzie poprzez symbol 
oznaczony na wyświetlaczu ikoną ,,Motor" oraz błyskaniem 
parametru ,,Mode"

Wpisanie w tym stanie odpowiedniej cyfry z tabeli 
programów dynamicznych (rys. 2) umożliwi ustawienie 
sekwencji. 

Alternatywny dostep do programów dynamicznych, 
może odbywać się za pomocą przycisków 
funkcjonalnych 
    - Klawisz ,,←" oraz ,,→" zmienia szybkość     
      odtwarzanego trybu dynamicznego.

    - Klawisz ,,↓" oraz ,,↑" zmienia odtwarzany    
      program dynamiczny. 

Uwaga: Aby opuścić tryb programów dynamicznych, należy przytrzymać przycisk
odpowiadający za ,,zmiane koloru RGB" dla instalacji wielokolorowej lub ,,zmiane 
temperatury barwowej" w przypadku instalacji mono /CCT.

Rys.2 - Tabela programów dynamicznych 

Rys.1 - Opis przycisków dla pilota FUT090 

Aby zapisać swoją ulubioną sekwencje (kolor, nasycenie, barwę czy 
jasność) należy przytrzymać na pilocie przycisk ,,S", do momentu gdy 
na wyświetlaczu pilota zacznie mrugać ikona ,,Save". 

- Symbol ,,Save" oznacza tryb edycji, który pozwala na zapisanie 
ustawionej sekwencji poprzez przypisanie jej do odpowiedniej cyfry.   
 Aby przypisać sekwencje, należy wybrać cyfrę pod którą ma zostać 
zapamiętana sekwencja.
 Aby odtworzyć ulubioną sekwencję należy nacisnąć na krótko 
przycisk ,,S" aż na wyświetlaczu zacznie migaćikoma ,,Select"

- Symbol ,,Select" oznacza tryb zapamiętanej wcześniej sekwencji, 
przypisanej do danej cyfry. Aby odczytać sekwencje, należy w tym trybie 
wybrać cyfrę pod którą została zapamiętana sekwencja 

7) Zapis/odtworzenie ulubionej sekwencji



Przedmiot i zakres gwarancji
1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania konsumenckiego oraz na 24 miesięcy od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym. Okres gwarancji 
rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.
2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych urządzenia, TECH-SYSTEM zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego urządzenia lub jego podzespołu. TECH-SYSTEM może zdecydować, że zamiast naprawy 
wadliwie działającego urządzenia dokona jego wymiany na urządzenie wolne od wad; dokonanie wymiany nastąpi również na warunkach podanych niżej.
Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu, wyłącznie wady produkcyjne (wady ukryte), niewynikające z winy Nabywcy.
3. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Gwarancja na sprzedawane urządzenie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności urządzenia z umową oraz uprawnień Nabywcy wynikających z rękojmi (Dz.U. 2014 poz. 827) obowiązującej od 
25.12.2014 r.
5. Podstawą rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji jest dowód zakupu oraz niniejsza karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo wypełniona tzn. powinna posiadać pieczątkę i podpis Instalatora wykonującego montaż urządznia oraz podpis 
Nabywcy. W przypadku ich braku karta gwarancyjna jest nieważna.

 Instalacja winna zostać zaprojektowania i wykonana zgodnie z zachowanymi normami i obowiązującym prawem.6.
7. Montaż urządzenia winna wykonać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz umiejętności.
8. Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania TECH-SYSTEM o wadliwości urządzenia. Zasady zgłoszenia określają niniejsze warunki gwarancji.
9. Nabywca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wadliwości urządzenia poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej http://www.eled.pl/reklamacje_i_gwarancje . 
Wypełniony formularz reklamacji wraz z kopią dowodu zakupu, oraz uzupełnioną kartą gwarancyjną należy załączyć do reklamowanego urządzenia i dostarczyć na adres podany na stronie http://www.eled.pl/reklamacje_i_gwarancje .
10. TECH-SYSTEM zobowiązuje się do naprawy, bądź wymiany wadliwego urządzenia w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia tego urządzenia do TECH-SYSTEM. Wadliwy produkt może zostać wysłany na zewnętrzny serwis np. serwis producenta lub 
dystrybutora danego sprzętu, jeżeli serwis producenta/dystrybutora stwierdzi, że naprawa sprzętu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko
dostępnych części, okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
11. Za szkody powstałe w wyniku użycia niezgodnego z przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi, gwarant nie ponosi odpowiedzialności, a powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą do reklamacji oraz napraw gwarancyjnych.
12. Produkt podlega naprawie wyłącznie w serwisie u producenta, importera bądź dystrybutora. Po okresie gwarancyjnym produkt może być serwisowany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia.
13. Sprzęt ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą może zostać poddany przez serwis testom, mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskażą na 
istnienie innej, nie stwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją, gwarant poinforuje o tym fakcie Nabywcę.

 Na wniosek serwisu Nabywca winien udostępnić całość dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z zastosowaniem bądź eksploatacją urządzenia.14.
 Jeżeli wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, klientowi przysługuje możliwość wymiany na inne urządzenia o przybliżonych parametrach lub prawo zwrotu zapłaconej ceny.15.

16. TECH-STEM nie ma obowiązku dostarczyć Nabywcy urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.
18. W przypadku wymiany urządzenia na nowe potrąca się wartość brakujących, uszkodzonych lub niedostarczonych przez Nabywcę elementów urządzenia oraz brakujących akcesoriów stanowiących dodatkowe wyposażenie urządzenia.
19. Utrata uprawnień gwarancyjnych:
Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w wyniku:
a) Wszelkich wad spowodowanych niewłasciwą instalacją urządzenia niezgodną z instrukcją obsługi.
b) Uszkodzeń w wyniku złej konserwacji, niewłaściwego przechowywania, narażenia na działanie środków chemicznych.
c) Uszkodzeń powstałych przez zastosowanie niewłaściwych zasilaczy bądź transformatorów.
d) Uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwym montażem.

 Wszelkich wad spowodowanych poprzez demontowanie jakichkolwiek elementów urządzenia, samodzielną naprawę oraz ingerencję w rozwiązania konstrukcyjne produktu.e)
 Uszkodzeń spowodowanych przez powódź, pożar, zalanie, uderzenie pioruna, zanieczyszczenia produktu, przepięcia, niewłaściwy dobór napięcia znamionowego.f)

g) Uszkodzeń spowodowanych poprzez niesprawną sieć energetyczną, bądź niesprawne zasilacze lub zabezpieczenia w instalacji elektrycznej.
h) Stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych, bądź innych oznaczeń identyfikujących urządzenie, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
i) Naruszenia obowiązków wynikających dla Nabywcy z niniejszej gwarancji.
j) Braku podpisu i pieczęci instalatora urządzenia na niniejszej karcie gwarancyjnej.
k) Upływu okresu gwarancji.
l) Korzystania z urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach gwarancji, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości.

……………………………………………………………………………
Pieczęć i podpis Instalatora wykonującego montaż urządzenia

AKCEPTUJĘ WARUNKI POWYŻSZEJ GWARANCJI: ……………………………………………………………
(Podpis Nabywcy)

KARTA GWARANCYJNA

Dystrybutor:
Tech-System Piotr Barczyk ul. Jurajska 37, Cieślin, 32-310 Klucze   NIP: 637-207-19-33  www.eled.pl  Tel. (32) 445 09 84 
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