GUIA DE UTILIZAÇÃO
CONTROLE REMOTO REFLETOR RGB
Após a devida instalação do Refletor LED RGB, utilize o controle remoto para selecionar
as cores e os efeitos desejados. Conheça o controle remoto em mais detalhes neste artigo.

GUIA DE BOTÕES
OFF: DESLIGAR FLASH: EFEITO PISCA (1)
ON: LIGAR STROBO: EFEITO PISCA (2)
R (RED): VERMELHO FADE: TRANSIÇÃO ENTRE CORES (RAPIDA)
G (GREEN): VERDE SMOOTH: TRANSIÇÃO ENTRE CORES (GRADUAL)
B (BLUE): AZUL
W (WHITE): BRANCO
: REDUZIR A INTENSIDADE DA LUZ
:AUMENTAR A INTENCIDADE DA LUZ
DISTÂNCIA MÉDIA ATINGIDA PELO SINAL DO CONTROLE: 10 METROS
Se você ainda está com dúvida, veja abaixo a lista que preparamos com as principais
perguntas de clientes.
Principais dúvidas sobre o Refletor LED RGB
23 Dúvidas de clientes respondidas sobre Refletor LED 30W RGB Colorido
1: Ele vem com a cor branco frio (branco)?
R: A cor branco frio pode ser selecionada no controle remoto. Ela e feita pela união das 3
cores primarias sendo Verde, Vermelho e Azul. O refletor em si não possui o LED branco,
mas com a união das cores primárias consegue fazer.
2. Posso ligar o refletor led rgb em 220v?
R: Sim, nosso refletor aceita tanto 220v como 110v, com sistema de bivolt automático.

3. O refletor rgb é testado antes do envio?
R: Sim, todos os nossos produtos são testados antes de serem encaminhados.
4.O refletor led rgb vem bem acondicionado?
R: Sim, nós embalamos bem o refletor para que chegue em perfeito estado em sua
residência.
5. Está disponível a pronta entrega?
R: Sim, todos os produtos da Boreal LED estão disponíveis a pronta entrega e são
despachados dentro de 24 a 48 horas úteis.
6. Tem garantia de quanto tempo?
R: Oferecemos 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. Este produto tem ótima
qualidade, nenhum cliente até hoje solicitou garantia.
7. Se o refletor rgb der defeito quem paga o frete de retorno?
R: Se der defeito dentro do prazo de garantia é mais que justo que nós paguemos o frete.
8. Ele muda as cores sozinho ou pisca?
R: Os dois efeitos podem ser configuramos pelo controle remoto, assim como deixar uma cor
fixa.
9. O holofote rgb pode ficar na chuva?
R: Sim, o refletor led rgb é feito para ficar na chuva. Ele apenas não pode ser submerso em
água, pois não tem este grau de proteção.
10. Possui memória com a ultima cor escolhida após desliga-lo da tomada?
R: Infelizmente não. Sempre que você desligar o refletor rgb vai começar com a configuração
padrão que é a transição entre cores.
11. Posso desligar o refletor rgb pelo controle remoto?
R: Sim, o controle remoto do refletor possui os botões ON (ligar) e OFF (desligar).
12. O refletor rgb vem com o controle remoto?
R: Sim, o refletor vai com controle remoto.
13. Com apenas 1 controle consigo controlar todos os refletores?
R: Sim, como o controle remoto é o mesmo para todos você pode controlar diversos
refletores com apenas 1 controle.
14. Qual distância atinge o controle remoto?
R: Realizamos testes a 10 metros de distância e ele se comportou normalmente.

15. Até qual distância a luz do refletor atinge?
R: Mesmo sendo difícil determinar podemos dizer que ele atinge 10 metros com boa

iluminação.
16. Posso utilizar em ambiente interno, por exemplo teatro?
R: Sim, para isto não há contra indicação. Ele pode ser utilizado em festas, eventos,
peças teatrais etc.
17. Posso deixar uma cor fixa no holofote rgb?
R: Sim, você pode selecionar uma cor e deixar ela fixa.
18. Se eu comprar 10 refletores recebo 10 controles?
R: Sim, o controle remoto é parte integrante do refletor 30w rgb, então você vai receber a
mesma quantidade de controles que você comprar em refletores rgb.
19. O refletor led rgb ilumina bem arvores altas?
R: Sim, ele tem ótimo desempenho mesmo com árvores altas.
20. Ele pode ser instalado submerso na água?
R: Não. O refletor led rgb não possui este grau de proteção.
21. É só ligar na energia?
R: Sim, é só ligar na rede elétrica 100-240v que ele começa a funcionar. Para evitar riscos
peça a ajuda de alguem experiente para instalar o refletor.
22. Consigo sincronizar os refletores rgb em um efeito de transição de cores?
R: É possível mas não será nada fácil, apenas se todos os refletores receberem ao mesmo
tempo o comando de transição de cores que foi mandado pelo controle remoto. Em ultima
analise digo que não.
23. O Refletor 30w rgb acende pelo controle e pelo interruptor?
R: Sim, ele pode ser acesso tanto pelo controle quanto pelo interruptor, porém o ideal é
utilizar o controle.

