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RGB
Sterownik oświetlenia 

schodów

RGB 
STX-1793

Sterownik STX-1793 służy do dynamiczne-
go sterowania barwnym (RGB) oświetleniem 
schodów. Działanie jego polega na włączaniu 
podświetlenia kolejnych stopni w zależności od 
kierunku ruchu: wchodzenia lub schodzenia przy jednoczesnej zmianie barwy oświetlenia. 

Przystosowany jest do sterowania taśmami LED RGB umieszczonymi w stopniach schodów i 
ewentualnie w poręczach.

Sterownik ma trzy programy zmiany barw: w programie pierwszym każdy stopień świeci inną 
barwą; w kolejnym barwa wszystkich stopni jest taka sama, ale zmienia się płynnie w czasie gdy 
stopnie są oświetlone, a w ostatnim barwa jest stała i niezmienna (może być wybrana jedna z 7 barw) 
lub będzie zmieniać się na inną przy każdym włączeniu schodów. 

Po naciśnięciu przycisku (np. na dole schodów) zapala się oświetlenie schodów od dołu ku 
górze, stopień za stopniem w przedziale ok. 0,5 sek. Po zapaleniu się całych schodów następuje 
czas stabilnego świecenia (ok. 10 sek.), a po nim oświetlenie schodów gaśnie począwszy od stopnia 
dolnego do górnego, kolejno stopień za stopniem.

W zależności od ustawienia parametrów sterownika oświetlenie schodów może wygasić się do 
zera lub do pewnej wartości minimalnej pozwalającej lekko podświetlić schody dla ich prezentacji, 
lub dla łatwiejszego poruszania się po nich w ciemności — bez zapalania pełnego oświetlenia 
(szczególnie ważne dla dzieci!). Przy naciśnięciu górnego przycisku schody zapalają się oczywiście 
od góry do dołu i gasną także w tym samym kierunku.

W przypadku gdy na schody wejdzie druga osoba (lub kolejne osoby) sterownik włącza natych-
miast pełne oświetlenie schodów i wygasza je po ustawionym czasie.

Uruchamianie oświetlenia może odbywać się w najprostszej wersji przez naciśnięcie podłą-
czonego bezpośrednio do sterownika przycisku na ścianie lub przez zastosowanie (dodatkowo lub 
zamiast przycisków) sensora (podczerwieni, ruchu, nacisku itp.) wykrywającego moment wejścia 
osoby na schody.

Sterownik może obsługiwać maksymalnie do 20 stopni. Może także sterować podświetleniem 
poręczy schodów — jedną lub dwoma poręczami. Jeśli nie ma podświetlonych poręczy urządzenie 
może sterować w to miejsce np. oświetleniem sufitowym (12V).

Ilość obsługiwanych stopni i ilość podświetlonych poręczy, są ustawiane fabrycznie i nie mogą 
być zmienione przez użytkownika.

Inne parametry sterownika mogą być ustawiane przez użytkownika. Są to przede wszystkim  
czas odstępu między zapalaniem kolejnych stopni czy też czas po jakim schody będą wygaszane. 
Dodatkowo mogą być ustawiane sposoby zmiany barw lub ich jasności. Użytkownik może także 
ustawić własne barwy w trzecim programie oraz wiele innych parametrów sterownika .  

BAGRAM Dickensa 26, 02-382 Warszawa, tel.: 698 577 588
biuro@bagram.plwww.bagram.pl, 



2

nie elektrotechniki, najlepiej fachowiec z uprawnieniami. Podłączanie sterownika należy bezwzględnie 
prowadzić przy wyłączonym zasilaniu!

Zasilacz sterownika i LED-ów powinien być stabilizowany o odpowiedniej wydajności 
prądowej zależnej od ilości i długości zastosowanych taśm LED lub lampek 12V. Powinien 
mieć mozliwość drobnej regulacji napięcia od 12 do 14-15V. Nie wolno stosować zasilaczy 12 
od halogenów — sterownik ulegnie natychmiastowemu uszkodzeniu! Maksymalny prąd na 
jedno wyjście to 5A. Nie należy przekraczać tej wartości.

W pierwszej kolejności należy do sterownika podłączyć oświetlenie schodów i dowolny mecha-
niczny przycisk między wejście 1 sterownika a minus zasilania. Po podłączeniu napięcia zasilającego 
12V i naciśnięciu przycisku sterownik powinien rozpocząć zapalanie stopni jeden po drugim. Jeśli nie 
ma takiego efektu lub stopnie zaświecają się w inny sposób, należy jeszcze raz dokładnie sprawdzić 
sposób podłączenia oświetlenia LED.

Dopiero po uzyskaniu prawidłowej animacji światła, można przystąpić do podłączania czujników 
ruchu. Należy pamiętać, aby wcześniej ustawić w czujnikach czas działania na skrajne minimum 
i czułość (zasięg) też na wartość minimalną. W niektórych czujnikach należy jeszcze wyłączyć lub 
odpowiednio przestawić funkcję podtrzymywania (ang. triggering).

Ostatnią czynnością jest regulacja interwałów czasowych i innych parametrów sterownika. Naj-
lepiej zrobić to dopiero po kilkudniowym użytkowaniu schodów tak, aby możliwie dokładnie określić 
potrzebne zmiany. Zalecamy nie przestawiać parametrów bez wyraźnej potrzeby. 

Parametry techniczne

Maksymalna ilość podświetlonych schodów — 20
Ilość podświetlonych poręczy — 2
Napięcie zasilania — 12V
Wymiary: długość — 14cm, szerokość — 9cm, wysokość — 7 cm 
Montaż na szynie T-35 — szerokość 8 modułów.
Obciążalność jednego wyjścia — do 5A
Uruchamianie — przez krótkie zwarcie wejścia do masy (do minusa zasilania).

W związku z tym, że ilość schodów i ilość poręczy obsługiwanych przez sterownik są 
ustawiane fabrycznie przy zamówieniu prosimy podać następujące informacje:

Ilość podświetlonych schodów (do 20),
Ilość podświetlonych poręczy (1 lub 2),
Typ czujnika ruchu (230V lub 12V, prosimy o link do strony z kupowanym czujnikiem.
W razie problemów z określeniem ilości i typu punktów świetlnych lub czujnikow prosimy o kontakt.

Montaż

Montaż sterownika powinna przeprowadzać osoba mająca zaawansowane umiejętności w dziedzi-
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Schemat podłączenia taśm LED RGB do sterownika
UWAGA: Rozmieszczenie punktów R, G i B na wybranej taśmie 

może być inne niz przedstawione na rysunku!

stopni i dwóch poręczy. Wyjście nr 1 podłączamy do plusa taśmy RGB od pierwszego, dolnego 
stopnia, wyjście nr 2 do plusa drugiego (wyższego), itp. Wyjście nr 20 podłączamy do ostatniego 
stopnia. Wyjście 21 podłączamy, patrząc z dołu schodów, do plusa poręczy prawej (biegnącej w 
górę), a wyjście 22 do plusa taśmy RGB poręczy lewej (biegnącej w dół). Punkty R, G i B taśm LED 
powinny być połączone odpowiednio ze sobą, tzn wszystkie punkty R razem, wszystkie punkty G 
razem i wszystkie punkty B razem. Następnie tak utworzone punkty zbiorcze powinny być podłączone 
do odpowiednich wyjść RGB sterownika.

 

Oświetlenie LED

STX-1793 może sterować podświetleniem zrealizowanym wyłącznie za pomocą taśm LED RGB. 
Taśmy LED na ogół montowane są pod stopniem, a podświetlenie poręczy w pochwycie (świecą w 
dół). Podłączenie elementów oświetlających do sterownika pokazują kolejne rysunki.

Na powyższym schemacie pokazano podłączenie sterownika do schodów składających się z 20 
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Schemat podłączenia oświetlenia sufitowego.

Jeśli schodów jest mniej i nie ma podświetlonych poręczy, można wykorzystać wyjście nr 20 np. 
do sterowania oświetleniem sufitowym schodów (oczywiście jeśli takie jest). Muszą tam jednak być 
użyte elementy LED zasilane napięciem 12V. Nie wolno podłączać oświetlenia zasilanego z sieci 230V!

Następny rysunek przedstawia rozwiązanie, gdzie do wyjścia nr 20 podłączono trzy lampki 12V 
umieszczone na suficie nad schodami. Sterownik będzie je włączał razem z pierwszym stopniem 
i wyłączał razem z ostatnim stopniem. Można  oczywiście w miejsce lamp sufitowych do wyjścia nr 
20 podłączyć inne źródło światła zasilane napięciem 12V, zależnie od projektu schodów.

Przy projektowaniu połączeń między sterownikiem a punktami LED, prosimy uwzględnić płynące 
w obwodzie prądy i odpowiednio dobrać przekrój przewodów elektrycznych. Przewódy doprowa-

dzające sygnał RGB do taśm LED powinien mieć znacznie większy przekrój niż przewody między 
sterownikiem a punktami plus (+) taśm. Przewody od zasilacza 12V do sterownika powinny mieć 
przekróe 2,5mm2 i być podłączone odpowiednio do obu konatktów plus i minus 12V. UWAGA! nie 
wolno podłączać zasilacza do wyjść plus (+) i minus (-) 5V. Kontakty te służą do zasilania czuj-
ników niskonapięciowych.

Montaż należy przeprowadzać bardzo starannie i trwale tak, aby w przyszłości uniknąć obluzo-
wania przewodów lub zwarć między nimi. Do taśm LED przewody powinny być przylutowane. Nie 
zalecamy używać specjalnych gniazd i wtyków, gdyż po pewnym czasie, na skutek ruchów schodów, 
ulegają one obluzowaniu i tracą kontakt.
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Sterowanie

Wejścia sterownika pracują na zasadzie zwarcia do masy. Wystarczy do każdego z nich podłą-
czyć mechaniczny przycisk (nie przełącznik), aby po jego krótkim naciśnięciu uruchomić sterownik. 
Jeden kontakt przycisku należy podłączyć do wejścia sterownika, a drugi do kontaktu oznaczonego 
-5V. Na wszystkich wcześniejszych rysunkach pokazano to rozwiązanie. 

Można także uruchamiać sterownik za pomocą innych elementów czy urządzeń, w tym naj-
częściej za pomocą czujników ruchu. Czujniki ruchu spotykane są w dwóch wersjach: na napięcie 
sieciowe 230V i na napięcie 5 lub 12V. Nie wolno podłączać tych czujników bezpośrednio do wejścia 
sterownika, gdyż, zwłaszcza w wypadku czujników 230V, spowoduje to w najlepszym razie błędne 
działanie sterownika, a w najgorszym całkowite jego uszkodzenie. 

Przed zamontowaniem czujników należy ustawić ich parametry. Najistotniejsza jest długość im-
pulsu (czasu załączenia czujnika), który powinien być ustawiony na minimum i nie może przekraczać 
15 sekund (najlepiej ok. 1-5 sekund   — należy to sprawdzić przed zakupem). Drugim  parametrem 
możliwym do ustawienia w czujniku jest jego czułość lub zasięg. Ten parametr należy ustawić eks-
perymentalnie tak, aby włączanie następowało pewnie i we właściwym momencie.

Niektóre czujniki maja do wyboru różne tryby pracy. Należy wyłączyć tryb podtrzymywania (ang. 
triggering), gdyż w tym trybie czujnik podtrzymuje impuls przez cały czas obecności osoby w jego 
zasięgu i tym samym impuls staje się zbyt długi jak na wymagania sterownika.

Czujniki pracujące w sieci 230V wymagają użycia przekaźników w celu odseparowania obwodu 
230V od wejść sterownika. Czujniki niskonapięciowe będą prawie na pewno potrzebowały specjal-
nego adaptera dopasowującego sygnał czujnika do wymagań sterownika. Poniższe schematy i opisy 
wyjaśniają jak podłączyć najczęściej spotykane na rynku typy czujników. W przypadku konieczności 
zastosowania innego typu czujnika, prosimy bezwzględnie o kontakt z producentem w celu uzgod-
nienia sposobu podłączenia czujnika.

Czujniki ruchu na napięcie 230V

Typowy czujnik ruchu na na-
pięcie 230V ma postać modułu o 
standardowych wymiarach i jest 
montowany do puszki instalacyjnej. 
Posiada elementy regulacyjne (czas, 
czułość, itp.) i najczęściej trzy kontak-
ty na przewody. Dwa podłącza się do 
sieci 230V, a trzeci przewód służy do 
zasilania odbiornika - lampy i takim 
symbolem jest oznaczony. Przed 
instalacją czujnika należy dokładnie 
zapoznać się z jego instruk cją. 

Rysunek na sąsiedniej stronie przedstawia schemat podłączenia sterownika do typowego 
czujnika ruchu działającego pod napięciem 230V. Muszą być zastosowane przekaźniki! Napięcie 
pracy cewki przekaźnika musi wynosić 230V, gdyż takie napięcie podawane jest z czujnika ruchu. 
Do styków przekaźnika NO (normalnie otwarty) i CO (wspólny) należy podłączyć wejście 1 lub 2 
i minus zasilania 12V. Zalecamy bardzo uważny montaż. W przypadku pomyłki w połączeniach 
sterownik ulegnie zniszczeniu.

Czujnik ruchu na 230V - CRN-5491
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Przekaźniki służące do odseparowania obwodu 
230V od sterownika mogą być dowolnego typu. Ze 
swej strony polecamy przekaźniki montowane na 
szynę T-35 tak, jak sam sterownik. Ich zastosowanie 
ułatwia montaż instalacji. Zdjęcie obok przedstawia 
nasz produkt STP-4811 - zespół dwóch przekaźników 
w jednomodułowej obudowie na szynę T-35. Zespół 
ten pozwala odseparować napięcie 230V jednocze-
śnie z dwóch czujników ruchu.

Schemat montażowy podłączenia czujników ruchu 230V do sterownika

Zespół przekaźników STP-4811  
na szynę T-35
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Schemat montażowy podłączenia czujników ruchu CRN-5891 do sterownika  
za pośrednictwem zespołu przekaźników STP-4811

UWAGA: Pokrętło „Time” w czujnikach należy ustawić na pozycję minimum!
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Czujniki ruchu na napięcie 12V

Można także zastosować miniaturowe czujniki ruchu pracujące przy niskim napięciu zasilania 
np. 12V. Oferujemy taki czujnik o symbolu CRN-5481. Napięcie zasilania czujnika jest identyczne z 
napięciem zasilania diod LED, co znakomicie ułatwia i upraszcza montaż całego systemu. 

Wymiary czujnika: płytka: 32,5x23,5 mm, śred-
nica czaszy: 23mm. Czujnik posiada możliwość 
regulacji długości impulsu i czułości.

Czujnik może być bezpośrednio podłączony do 
wejścia sterownika. Ważne jest aby czujnik, adapter i 
sam sterownik zostały połączone w prawidłowy spo-
sób, w czym pomogą poniższe zdjęcia i schematy.

Miniaturowy czujnik ruchu

Z tyłu czujnika znajduje się złącze do podłącze-
nia przewodów prowadzących do sterownika. Aby 
ułatwić montaż, do każdego czujnika dodawana 
jest wtyk, do którego należy dolutować przewody. 
Należy zachowa właściwą kolejność przewodów 
zgodnie z opisem na złączu czujnika. 

Widok czujnika od strony złącza

Zaleca się użycie barwnych przewodów o 
możliwie małym przekroju np. wiązki przewodu te-
lefonicznego. Prosimy pamiętać, że każda pomyłka 
w podłączeniu przewodów, zwłaszcza zasilających 
może doprowadzić do uszkodzenia czujnika lub 
sterownika.

Gniazdo czujnika i wtyk
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Poniższy schemat pokazuje dokładnie cały zestaw wykonany z użyciem czujników ruchu 12V.

Przed zamontowaniem czujników należy ustawić ich czas działania i czułość na minimum. 
W przypadku czujników posiadających zworkę do wybierania trybu pracy z podtrzymywaniem lub bez 
podtrzymywania (triggering), wybieramy położenie „bez podtrzymywania — non-repeatable trigger”.

Tak przygotowane dwa komplety czujników z adapterami należy zamontować w odpowiednio 
dobranym otworze z boku pierwszego i ostatniego stopnia.

Ustawianie czujników ruchu

To jedna z trudniejszych operacji, wymaga cierpliwości i dokładności. Przede wszystkim należy 
tak wyregulować czułość czujnika, aby skutecznie reagował na wchodzącą na schody osobę. Drugim 
problemem do rozwiązania jest to, aby czujnik nie reagował na osobę schodzącą ze schodów — 
czyli nie włączał ponownie wygaszających się stopni. Najlepiej zrobić to przysłaniając odpowiednio 
półkulę czujnika. Oczywiście samo rozmieszczenie czujników ma duże znaczenie — najczęściej 
umieszczone są po prawej stronie schodów patrząc w kierunku ruchu (gdy obowiązuje ruch pra-
wostronny). Niektóre czujniki mają jeszcze jeden regulowany parametr  — tzw. czas martwy. Jest to 
czas odmierzany po impulsie, przez jaki czujnik nie reaguje na kolejne osoby wchodzące w pole jego 
działania. Odpowiednio manewrując wymienionymi parametrami można dość dobrze wyregulować 
czujniki tak, aby ich praca i włączanie schodów było satysfakcjonujące.

Schemat montażowy podłączenia czujników ruchu 12V do sterownika
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Regulacja parametrów sterownika

Ustawianie parametrów należy przeprowadzać tylko w przypadku wyraźnej potrzeby, po dokład-
nym zapoznaniu się ze schematem i opisem na następnej stronie. W przypadku niepowodzenia lub 
rozlegulowania parametrów sterownika, mozna przywrócić ustawienia fabryczne przyciskiem RESET.

W sumie są do zmiany 22 parametry podzielone na cztery grupy. Każda grupa, dla ułatwienia, 
sygnalizowana jest ustawieniem innego koloru schodów. 

Aby przejść do trybu ustawiania parametrów należy nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund 
przycisk SET do czasu aż kolor stopni zmieni się na zielony. Zwolnienie przycisku powoduje przejście 
do trybu ustawiania parametrów sterownika. Każdemu parametrowi odpowiada jedno kilkusekundowe 
migotanie diody LED. Można ustawić lub zmienić 22 parametry i dlatego będą dwadzieścia  dwa 
następujące po sobie migotania. Aby ułatwić ich liczenie, podzielono je na grupy sygnalizowane 
zmianą koloru schodów. Aby wybrać konkretny parametr do zmiany, należy liczyć migotania i przy 
odpowiednim numerze, w trakcie migotania, wcisnąć przycisk SET. Jeśli nie chcemy zmieniać para-
metru, należy jego migotanie pominąć bez naciskania przycisku. Jeśli po wejściu w tryb ustawiania 
parametrów nie zostanie w ogóle naciśnięty przycisk SET, to żaden z parametrów nie ulegnie zmianie.

Zasada ustawiania parametrów jest następująca: ustawianie każdego parametru jest sygna-
lizowane szybkim migotaniem pierwszego stopnia. Jeśli w trakcie migotania zostanie wciśnięty 
i przytrzymany dolny przycisk, to w zależności od parametru następuje od jednego do kilkudziesięciu 
wolnych błysków. Ustawienie parametru polega na zwolnieniu przycisku po wybranej ilości błysków 
lub zaraz po końcu migotania. Jeśli podczas migotania przycisk nie zostanie wciśnięty, po krótkiej 
chwili wygaszenia stopnia pojawi się migotanie poprzedzające następny parametr i tak kolejno aż do 
końca. Jeśli dane migotanie zostanie pominięte, to odpowiadajacy mu parametr nie ulegnie zmianie.
Pozwala to ustawić np. tylko jeden parametr, pomijając wszystkie inne. Szczególnym przypadkiem jest 
wciśnięcie przycisku w trakcie migotania i puszczenie go zaraz po jego zakończeniu, a przed pierw-
szym impulsem. Dla większości parametrów powoduje to ustawienie wartości fabrycznej parametru. 
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Opis parametrów

Zielony kolor schodów — parametry podstawowe
 1. Wybór programu. Sterownik ma trzy programy zmiany barw: w programie pierwszym każdy 

stopień świeci inną barwą; w kolejnym barwa wszystkich stopni jest taka sama, ale zmienia 
się płynnie w czasie gdy stopnie są oświetlone, a w ostatnim barwa jest stała i niezmienna 
(może być wybrana jedna z 7 barw) lub będzie zmieniać się cyklicznie na inną przy każdym 
włączeniu schodów. Dla programu nr 1 nie ma dodatkowych opcji. Dla programu nr 2 można 
zmienić jasność świecenia LED i szybkość zmian kolorów. W programie 3 można wybrać 
określony kolor oświetlenia lub ustawić pracę cykliczną, tzn. przy każdym uruchomieniu 
oświetlenia będzie zmieniała się barwa światła. Puszczenie przycisku po pierwszym impulsie 
włącza program 1, po drugim program 2, a po trzecim program nr 3.

 2. Odstęp między zapalaniem kolejnych stopni. Jest to czas odstępu między zapalaniem stopmi 
mający wpływ na szybkość zapalania się całych schodów. Fabrycznie ustawiony jest na 
0,5 sekundy – 10 impulsów. Aby go skrócić należy przycisk puścić np. po 5 impulsach; aby 
wydłużyć – po np. 20 impulsach.

 3. Czas między zapaleniem a wygaszaniem stopni. Jest to czas, w którym, po włączeniu stopni 
jeden po drugim, świecą się w sposób stały wszystkie stopnie, zanim rozpocznie się ich 
wygaszanie jeden po drugim. Fabrycznie ustawiony jest na 10 sekund co równa się 20-stu 
impulsom.

 4. Czas włączenia całych schodów jeśli w trakcie ich animacji wejdzie na nie druga (lub każda 
następna) osoba. Jest on odmierzany na nowo po każdym wejściu nowej osoby i  dlatego 
oświetlenie wyłączy się po ustawionym czasie mierzonym od wejścia ostatniej osoby. Fa-
brycznie ustawiony jest na 20 sekund co równa się 80-ciu impulsom.

 5. Czas martwy sterownika. Jeśli czujnik po wykryciu osoby wysyła więcej niż jeden impuls np. 
na skutek ruchu osoby na schodach, sterownik może reagować na to włączeniem oświetlenia 
całych schodów tak, jak po wejściu na nie drugiej osoby. Aby tego uniknąć można ustawić 
tzw. czas martwy liczony od końca pierwszego impulsu, w trakcie którego sterownik nie 
bedzie reagował na dalsze impulsy. Fabrycznie czas martwy ustawiony jest na 3 sekundy 
co odpowiada trzem impulsom (1 impuls = 1 sekunda).

Czerwony kolor schodów — parametry barw
 6. Ilość kolorów wyswietlanych przez program nr 3. Fabrycznie ustawiono maksymalnie 7 kolorów 

(patrz niżej). Tę ilość można zmniejszyć do jednego lub zwiększyć - do 20. Przydatne to jest 
w sytuacji kiedy użytkownik sam zdefiniuje własne kolory i chce aby sterownik w programie 
nr 3 przełączał  się pomiędzy liczbą kolorów inną niż 7. Ilość kolorów ustawia się puszczając 
przycisk po określonej liczbie impulsów. Puszczenie przycisku bezpośrednio po migotaniu 
przywraca ustawienie fabryczne, czyli 7 pierwszych barw.

 7. Wybór koloru schodów dla programu nr 3 lub pracy cyklicznej. Fabrycznie do wyboru jest 
7 kolorów (kolejno): biały – 1, czerwony – 2, zielony – 3, niebieski – 4, żółty – 5, cyjan – 6, 
fioletowy – 7. Jeśli nie jest ustawiona praca cykliczna, schody i ew. poręcze będą podświetlone 
niezmiennie wybraną barwą. Aby wybrać określoną barwę należy odmierzyć przypisaną jej 
ilość impulsów. Puszczenie przycisku bezpośrednio po migotaniu ustawia pracę cykliczną, 
czyli przy każdym uruchomieniu schodów wyświetlany jest inny (kolejny) kolor.

 8. Ustawianie jasności dla programu nr 2. Zakres od 1 do 7, gdzie 1 to najciemniejsze barwy 
a 7 to pełna jasność. Należy wybrać odpowiednią ilość impulsów.

 9. Tempo zmian kolorów dla programu nr. 2. Zakres od 1 do 7, gdzie 1 to najszybsza zmiana 
barw a 7 – najwolniejsza. Fabrycznie ustawione jest na 4 – wartość średnią. Należy wybrać 
odpowiednią ilość impulsów.
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Niebieski kolor schodów — podświetlenie
Każdy kolor składa się z trzech barw podstawowych: czerwonej (Red), zielonej (Green) i niebie-

skiej (Blue) - RGB. tak samo jest z podświetleniem. Można dla niego ustawić każdą z barw niezależnie 
w zakresie od 0 do 250, gdzie 0 oznacza całkowite wygaszenie barwy, 1 – wartość minimalną a 250 
wartość maksymalną. Odpowiednio ustawiając wartości trzech barw można uzyskać dowolny kolor 
i jasność podświetlenia. Dla wartości 0, 0 i 0 podświetlenie będzie wyłączone; dla wartości 1, 1 i 
1 – minimalne podświetlenie kolorem białym — takie jest ustawienie fabryczne. Można je zmienić 
wybierając odpowiednią ilość impulsów dla każdej z barw.

 10. Jasność barwy czerwonej podświetlenia w zakresie od 0 do 250. Zero można ustawić pusz-
czając przycisk SETUP bezpośrednio po końcu migotania.

 11. Jasność barwy zirlonej podświetlenia w zakresie od 0 do 250. Zero można ustawić puszczając 
przycisk SETUP bezpośrednio po końcu migotania.

 12. Jasność barwy niebieskiej podświetlenia w zakresie od 0 do 250. Zero można ustawić pusz-
czając przycisk SETUP bezpośrednio po końcu migotania.

Fioletowy kolor schodów — Kolory stałe
Dla programu nr 3 zaprogramowano 7 barw stałych (patrz punkt 6). Można je zmienić i ustawić 

własne barwy w kodzie RGB. Aby ułatwić wpisanie każdej z wartości liczbowych (od 0 do 255) dla 
każdej z barw ustawia się kolejno wartość setek (od 0 do 2), dziesiątek (od 0 do 9) i jedności (od 0 
do 9). Jeśli podczas ustawiania dana wartość zostanie pominięta (nie naciśnięto przycisku podczas 
migotania) lub puszczono przycisk tuż po końcu migotania - zostanie ustawiona wartość 0.

 13. Wybór numeru koloru do zaprogramowania. Można wybrać dowolny numer (od 1) z zakresu 
ustawionego w punkcie 5. Jeśli nie zostanie wciśnięty przycisk podczas tego migotania, pro-
gram zakończy ustawianie parametrów i przejdzie do oczekiwania na sygnał uruchamiający 
animację. Za jednym uruchomieniem zmiany parametrów mozna ustawić tylko jeden wybrany 
kolor. Dlatego dla zmiany kilku kolorów należy proces ten powtórzyć odpowiednią ilość razy. 
Numer koloru wybiera się puszczając przycisk po określonej ilości impulsów. W kolejnych 
krokach ustawia się wartości RGB dla trzech barw podstawowych. 

Barwa czerwona (R) — czerwony kolor schodów
 14. Ustawianie setek. Należy puścić przycisk po 1 (100) lub drugim impulsie (200)
 15. Ustawianie dziesiątek. Należy puścić przycisk po odpowiedniej ilości impulsów równej ilości 

dziesiątek w wartości barwy czerwonej np. po 5 impulsach dla 5 dziasiątek (50).
 16. Ustawianie jedności. Należy puścić przycisk po odpowiedniej ilości impulsów równej ilości 

jedności w wartości barwy czerwonej np. po 5 impulsach dla 5 jedności (5).
Barwa zielona (G) — zielony kolor schodów
 17. Ustawianie setek. Należy puścić przycisk po 1 (100) lub drugim impulsie (200)
 18. Ustawianie dziesiątek. Należy puścić przycisk po odpowiedniej ilości impulsów równej ilości 

dziesiątek w wartości barwy zielonej np. po 6 impulsach dla 6 dziasiątek (60).
 19. Ustawianie jedności. Należy puścić przycisk po odpowiedniej ilości impulsów równej ilości 

jedności w wartości barwy zielonej np. po 3 impulsach dla 3 jedności (3).
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Barwa niebieska (B) — niebieski kolor schodów
 20. Ustawianie setek. Należy puścić przycisk po 1 (100) lub drugim impulsie (200)
 21. Ustawianie dziesiątek. Należy puścić przycisk po odpowiedniej ilości impulsów równej ilości 

dziesiątek w wartości barwy niebieskiej np. po 8 impulsach dla 8 dziasiątek (80).
 22. Ustawianie jedności. Należy puścić przycisk po odpowiedniej ilości impulsów równej ilości 

jedności w wartości barwy niebieskiej np. po 4 impulsach dla 4 jedności (4).
Ustawienie trzech barw podstawowych kończy proces zmiany jednego koloru, program zakończy 

ustawianie parametrów i przejdzie do oczekiwania na sygnał uruchamiający animację lub kolejne 
zmianę parametrów.

Resetowanie parametrów 

Jeśli użytkownik niewprawnie pozmieniał parametry rozregulowując działenie sterownika, można 
w prosty sposób przywrócić ustawienia fabryczne parametrów. Służy do tego przycisk RESET na 
wierzchu sterownika. Jako że jest on wgłębiony w obudowę należy do jego naciśnięcia użyć odpo-
wiedniego patyczka np. zapałki. 

Aby zresetować sterownik należy wcisnąć przycisk i przytrzymać wciśnięty przyciak RESET . Po 
chwili dioda zacznie migotać. Przycisk musi być wciśnięty nieprzerwanie przez cały czas migotania. 
Dopiero jak dioda przestanie pulsować i zgaśnie należy przycisk zwolnić. W tym momencie para-
metrom zostaną przywrócone ich ustawienia fabryczne. Poprawne resetowanie ustawień zostanie 
potwierdzone trzema mignięciami diody na obudowie. Następnie sterownik podejmie normalną pracę 
i przejdzie w stan oczekiwania na sygnał z przycisku lub czujnika.


