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Pred  inš ta lác iou  pozorne  prečítajte tieto inštrukcie, taktiež pred 
prvým použitím tohto produktu.

1. Obsah balenia

• 1 Brio RC+ riadiaca skrinka s 1.5m káblom 3x2.5mm² 

• 1 "BRiO®" 4 cestný radio-frekvenčné diaľkové ovládanie

• 1 vrecko obsahujúce

– 4 šrouby a 4 stenové úchytky (box + diaľkové ovládanie)

– stenový držiak pre jednotku diaľkového ovládača

• Technické pokyny (tento document)
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2. Technické charakteristiky

Príkon 12V ~ AC 50/60Hz

Spotreba 5W maximum

Spínanie (spoty) 120W maximum

Druh ochrany IP-55

Rozmery 110x160x42 mm

Inštalácia

Skrinka: stenové úchytky (2 šrouby/hmoždiny
v balení)

Diaľkový ovládač na stene: stenové príchytka
(2 šrouby/hmoždiny v balení)

Váha
Skrinka: 390 g / diaľkový ovládač: 40 g

plná skrinka: 600 g

Rádio-frekvenčný diaľkový ovládač

4 cestná - frekvencia: 433.92Mhz

Batérie: 12V 23A alkalické

spotreba pri : 18 mA max

hodnoty v ý k o n u< 0.1 mW

zabudovaná anténa 

Max dosah 30m v otvorenom priestore

Bluetooth®
Nízka energia í(v4.x)

zodpovedá R&TTE nariadeniu 1999/5/EC
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3. Popis
Brio RC+ diaľkovo riadi zmeny farby LED svetiel BRIO. 
�
Riadenie je nainštalované v sérii na vodiči napájania svetiel  môže riadiť ažb 3 svetlá X30 alebo 10 
svetiel X15.

Brio RC+ je určené pre pripojenie za transformátor 12VAC , vhodný pre použitie s bazénovými 
podvodnými svetlami, osadený buď samostatne alebo vo vnútri elektrického rozvádzača bazéna.

Rádiofrekvenčný diaľkový ovládač (s držiakom na stenu) posiela pokyny ku riadeniu z diaľky, tieto sú 
potom posielané ku svetlám, ktoré sú na ne napojené. Pokyny sú posielané ako kombinácie silových 
mikro-kvapiek, ktoré potom interpretujú svetlá. Toto riešenie je patentované a veľmi jednoduché a 
odoláva rušeniam, takže viaceré svetlá tak môžu byť riadené aj na vzdialenosť niekoľko metrov.

3.1. Bluetooth® ovládanie

Zariadenie Brio RC+ obsahuje aj Bluetooth® vysielač , ktorý umožňuje riadenie vašich svetiel aj
pomocou vášho smartphonu alebo tabletu. Aby ste mohli takto riadiť vaše svetlá cez Brio RC+,
potrebujete iOS (Apple®) alebo Android zariadenie s Bluetooth® nízkoenerget.(v4.x)pripojením .

Staršie operačné systémy (Windows Phone®,...) alebo zariadenia vybavené s
Blue-tooth® verziou staršou ako 4.0 nebudú s tým spolupracovať.

3.2. Kompatibilita svetiel

Všetky svetlá od CCEI vyrobené po Februári 2016 sú kompatibilné s režimom riadenia  RC +.
Tu je zoznam:

model svetla Položka číslo

BRIO Eolia WEX30 PF10R200 / V05 (a vyššie)

BRIO Eolia WEX60 PF10R104 / V05 (a vyššie)

BRIO Eolia WEX100 PF10R005 / V06 (a vyššie)

BRIO Gaïa GAX30 PK10R102 / V03 (a vyššie)

Mini BRIO X15 PK10R303 / V02 (a vyššie)

BRIO ZX30 PK10R007 / V03 (a vyššie)

BRIO ZX60 PK10R008 / V02 (a vyššie)

BRIO ZX100 PK10R009 / V02 (a vyššie)

BRIO Stella WPX30 PF10R410 / V04 (a vyššie)
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4. Inštalácia

4.1. Elektrické pripojenia

Inštalácia tohto produktu zahŕňa nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom. My bezpodmienečne odporúčame kontaktovať profesionálneho
elektroinštalatéra. Nesprávna inštalácia Vás ohrozuje a môže spôsobiť nezvratné
poškodenie výrobku aj zariadení, na neho pripojených.

Z bezpečnostných dôvodov a vsúlade s normou NF C15-100, musí byť Brio
RC+ skrinka nainštalovaná

• viac ako 3,5m od kraja bazéna. Táto vzdialenosť zahŕňa odbočky kábla
okolo prekážok. Ak je skrinka Brio RC+ is inštalovaná za stenou, toto musí
byť vzdialenosť pre ukončenie slučky a  pripojenie skrinky.

• alebo v podzemnej miestnosti tesne pri bazéne. V tom prípade musí byť
dostupná len cez poklop, na ktorého otvorenie sa vyžaduje náradie.

Skrinka je odolná voči striekajúcej vode, ale nesmie byť umiestnená na mieste, kde by mohla byť
zaplavená. Skrinka Brio RC+ musí byť umiestnená na rovnom a stabilnom povrchu a pripevnená
pomocou dodaných šroubov a hmoždín.

Brio RC+ musí byť pripojené na sekundárny výstup z transformátora svetiel. Na transformátor
môžu byť i pripojené ba svetlá Brio-kompatibilné (viď popis).

Celkový príkon pripojených  svetiel nesmie prekročiť 120W.

Elektrické pripojenie je uľahčené pripojeným káblom a 3x2.5mm².
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5. funkcia BRIO RC+ 

5.1. Ovládacie rozhranie

Rozhranie obsahuje dvojciferný multi-funčný display, 3 svetelné kontrolky 3 tlačítka;

komponent popis

kontrolka svetlo
"Radio": Táto kontrolka svieti keď prijíma radio povely (zo 4-cestného 
diaľkového ovládača)

kontrolka svetlo
"Bluetooth®": svieti stále, ak je užívateľ pripojený 

zabliká raz za sekundu ak čaká na pripojenie

bliká rýchlo počas inicializácie (Bluetooth® nie je k dispozícii)

kontrolka svetlo
"svetlá": vypnuté, ak sú svetlá vypnuté

bliká keď sa posielajú pokyny (mikro-kvapky) ku svetlám

svieti nepretržite, ak aj svetlá sú zapnuté

tlačítko "Up(hore) / Plus"

zvyšuje hodnotu a pohybuje sa hore v nastaveniach

tlačítko 
"Down(dolu) / Minus"

znižuje hodnotu a pohybuje sa dolu v nastaveniach

tlačítko 
"Confirm(potvrdiť) / OK"

potvrdí výber z parametrov / farba / režim zmien farieb
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5.2. Zapnutie

Keď je prístroj zapnutý, postupne sa zobrazia na multifunkčnom displeji rôzne typy informácií, a
všetky kontrolky a segmenty displeja budú blikať postupne.

správa vysvetlenie

10����
Software verzia nahraná v Brio RC+. ( �� � � � �1�0=
verzia 1.0)

r1���� / �r2�� / �r3��	 / r4���
 súčasný radio kód

L1���� / L2���� / L3���	 / L4���
 súčasná intenzita svetla

d1���� / �d2��� / d3���	 rýchlosť sekvencií farieb

5.3. zapnutie / vypnutie

stlačením tlačítka kedykoľvek  sa svetlá zapnú alebo vypnú

• keď sú svetlá vypnuté, svetelná kontrolka je vypnutá a hlásenie  --�� za zobrazí 
na multi-funkčnom displeji.

• keď sú svetlá zapnuté, svetelná kontrolka   je zapnutá  a vybratý režim sa zobrazí na
multi-funkčnom displeji.

�K�e�� � �s�a� �v�y�p�n�ú� �s�v�e�t�l�á�,� �z�o�s�t�a�n�e� �f�a�r�b�a�  same colour or in the same sequence as when they were
turned off.

5.4. Výber režimu

Brio LED svetlá sú navrhnuté tak aby vytvárali harmonické a rôznorodé farebné variácie. K
výberu je 11 pevných farieb a 7 sekvencií. Sekvencie  sú predprogramované postupnosti svietenia.
V tomto režime sa bude meniť farba postupne a rôznou rýchlosťou.

Režim meníte pomocou tlačítiek  a . Keď vybraný režim bliká, potom stlačte 

pre jeho potvrdenie. Ak sa svetlá nezapnú po výbere režimu,  potom sa tak stane po jeho
potvrdení.
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Typ režim popis

F0 biela

F1 modrá

F2 tyrkysová

F3 cyklámenová

F4 fialová

pevné farby F5 purpurová

F6 ružová

F7 červená

F8 oranžová

F9 zelená

F10 obľúbená farba zákazníka

A1 pomalá dúha

A2 rýchla dúha

A3 postupnosť pevných farieb

A4 psychedelické farebné záblesky

A5 modré variácie (modrá/biela/cyklámenová)

A6 náhodné poradie nastavených pevných farieb

A7 náhodná postupnosť náhodných farieb

Reset rt reset svetiel na nulu vymaže obľúbenú farbu 

nastaveníe intenzity, rýchlosť sekvencií a 

automaticky ich nastaví

na modrú a Brio RC+ zobrazí F1

Vybraný program je uložený až do prerušenia napájania prúdom. 

Po potvrdení režimu sa na multifunkčnom displeji zobrazí príslušný kód zaslaný ku 

svetlám pomocou silových mikro-kvapiek. Displej potom zobrazuje rc.
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5.5. Rádiofrekvenčný diaľkový ovládač

�Rádiofrekvenčný diaľkový ovládač je možné použiť na riadenie zmeny farieb na diaľku. Držiak
na stenu je súčasťou balenia. Tento držiak sa pripevní na stenu pomocou šroubov, tam môžte
uložiť diaľkový ovládač, keď ho nepoužívate.

tlačítko funkcia

On / Off

toto tlačítko svetlá vypne alebo zapne. Pri opätovnom zapnutí budú
mať svetlá rovnakú farbu alebo rovnaké poradie, ako keď sa vypli.

Set / Program

Keď sú svetlá zapnuté, toto tlačítko prepína medzi “set” a “sequence”
režimami. Ak je bazén rozsvietený v režime “set”, stlačením začne sekvencia
č.1 (    A 1). Ak je v chode sekvencia, keď stlačíte tlačítko, svetlá v bazéne
sa prepnú na biele ( �F0).

Last a Next

�Ak je bazén zapnutý v nastavenom režime, stlačením tohoto
tlačítka sa spustí sekvencia

Pre výmenu batérie otvorte prístroj (použite šroubovák ako
na obrázku) a vymeňte batériu (12V 23A alkalická)

�Skontrolujte polaritu, či je správne, ako je
  označené na spodnej časti prístroja.
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5.6. Nastavenie intenzity svietenia

Ľahšie je používať Bluetooth® aplikáciu pre nastavenie intenzity svietenia svetiel. Vždy je možné 
aj nastavenie zo skrinky Brio RC+. Pre toto je treba:

1. Prerušiť napájanie prístroja Brio RC+,

2.
Stlačiť tlačítko  a podržať ho,

3. Zapnúť prístroj Brio RC+,

4. uvoľniť tlačítko.

5. na obrazovke sa zobrazí momentálne nastavenie intenzity   ( L1���� / L2�� / �L3��	 / L4���
),

6. použite tlačítka  a  a nastavte ju znovu.

7. Stlačte tlačítko  pre potvrdenie.

Zodpovedajúci kód zašle ku svetlám vo forme mikro-kvapiek. Zobrazí na displeji rc� ak je
správa odoslaná.

Nastavovanie automaticky uvedie svetlá do modrej farby a prístroj Brio RC+zobrazí na displeji FO�.
The setting is easier to judge in this mode.

5.7. Nastavenie rýchlosti animácií.

Je jednoduchšie použiť Bluetooth® aplikáciu pre nastavenie rýchlosti sekvencií svetiel. Vťdy je 
možné aj  nastavenie z prístroja Brio RC+. Preto je potrebné

1. Prerušiť elektrické napájanie prístroja Brio RC+,

2. stlačiť tlačítko 
 a podržať ho,

3. zapnúť Brio RC+,

4. uvoľniť tlačítko,

5. na obrazovke sa tak zobrazí aktuálne nastavená rýchlosť ( d1�/ �d2/��� / d3,)

6.
použite tlačítko  a  a nastavte ju znovu,

7.
stlačte tlačítko  pre potvrdenie

zodpovedajúci kód je posielaný ku svetlám vo forme mikro-kvapiek. Zobarzí sa  �rcna displeji
že správa je poslaná.

Nastavovanie rýchlosti sekvencií automaticky uvedie svetlá do psychedelického režimu a
Brio RC+zobrazuje �A4��
. Nastavovanie je v tomto režime jednoduché.
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5.8. Výber rádio kódu

V prípade, že v okolí je iné zariadenie, môže svojou činnosťou rušiť fungovanie vašej inštalácie
(napr. sused má tiež Brio RC+), kód treba zmeniť. Budete potom potrebovať zmeniť kód aj vo 
vnútri Brio RC+ a aj v diaľkovom ovládači. Preto potrebujete urobiť nasledovné:

1. Prerušte napájanie Brio RC+,

2.
stlač tlačítko  a podržte ho stlačené,

3. zapnite Brio RC+,

4. uvoľnite tlačítko,

5. zmeňte súčasný rádio kód, ktorý sa zobrazuje na obrazovke 
(

�r1 / r2 / r3 / r4 ),

6.
použite tlačítka  a  pre znovu nastavenie,

7.
stlačte tlačítko  pre potvrdenie.

Vo vnútri diaľkového ovládača je 10 prepínačov (pod krytom batérie) ktoré 
sa používajú pre nastavenie kódu. Pre otvorenie prístroja použite šroubovák 
ako je zobrazené na nákrese.

kód zobrazovaný na obrazovke   ( r1 / �r2 / �r3 / r4) musí zodpovedať polohám prepínačov
č 5 a 6.

• "0" zodpovedá polohe prepínača"OFF"

• "1" zodpovedá polohe prepínača "ON"

Ostatné prepínače musia vždy zostať v tej istej polohe.

Display kód Polohy prepínačov

�r1��� 0011001010

r2���� 0011011010
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Display kód Polohy prepínačov

r3 0011101010

r4 0011111010

6. IOS / Androidové aplikácie

6.1. Popis iOS aplikácie

popis iOS obrazovky Nahratie a inštalácia

Pre nahratie inštalácie, nájdite "Brio 
RC+" v AppStore, alebo naskenujte
ftento QR kód:

komponent popis

A Toto tlačítko vypne a zapne svetlá

B priamy vstup do 10 nastavených farieb

C priamy vstup do 7 sekvencií

D

Toto tlačítko umožní nastaviť rýchlosť svetelných režimov. Po kliknutí na tlačítko
sa na displeji zobrazia 3 piktogramy pre výber rýchlosti.

Nastavovaním rýchlosti sekvencií sa automaticky dajú svetlá do psychedelického
režimu a prístroj Brio RC+ zobrazíA4. Nastavenie je jednoduchšie v tomto režime.
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�k omponent �P�o�p�i�s

E

toto tlačítko umožňuje nastavenie intenzity svetiel. Po kliknutí na tlačítko sa 
zobrazia 4 piktogramy pre nastavenie intenzity.

Nastavovanie intenzity automaticky uvedie svetlá do bielej farby a displej Brio 
RC+zobrazuje F0.nastavenie je jednoduchšie v tomto režime.

F stlačte toto tlačítko pre nastavenie vašej obľúbenej farby (viď dolu)

G
ak beží sekvencia, stlačte toto tlačítko pre výber vašej obľúbenej farby a uložte ju

6.2. Popis aplikácie pre android

vzhľad obrazovky na androide
Nahratie a
inštalácia

pre stiahnutie a inštaláciu 
nájdite “Brio RC+” v Play 
Store, alebo naskenujte 
nasledujúci QR kód
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vzhľad obrazovky na androide
stiahnutie a 
inštalácia

Podľa tabuľky na predchádzajúcej strane pre popisy komponentov�
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6.3. Pripojenie na Brio RC+

Iba jedno zariadenie môže byť v rovnakom čase pripojené na prístroj Brio RC+ .

Keď otvoríte aplikáciu na vašom zariadení, vyhľadáva Brio RC+ v jeho dosahu a zobrazí
"Looking for Brio RC+".

• ak je v dosahu len jedno Brio RC+, pripojí sa automaticky.

• ak je v dosahu viac rôznych, objaví sa zoznam s výberom.

• ak nezistí žiadne Brio RC+ v dosahu, aplikácia zobrazí hlásenie "No Brio RC+ detected". V
takom prípade skontrolujte, či je vaše zariadenie kompatibilné s Bluetooth Low Energy (4.x),
priblížte sa ku Brio RC+ alebo to skúste s iným zariadením. Stlačte tlačítko v strede obrazovky
pre vyvolanie nového vyhľadávania.
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A. Práva na kopírovanie
Obchodná značka Bluetooth® v spojení s ochrannými známkami patrí Bluetooth SIG, Inc.

Obchodná značka Apple® je ochranná známka, patrí Apple Inc.,v Spojených Štátoch Amerických
aj iných krajinách.

Windows Phone® je chránená obchodná značka, patrí Microsoft Corporation., v Spojených Štátoch 

Amerických aj iných krajinách

B. Prehlásenie zhody

Spoločnosť Bleu Electrique SAS (FR47403521693) deklaruje, že výrobok
Brio RC+  zodpovedá požiadavkám elektromagnetickej kompatibility podľa

Európsckych smerníc 2006/95/EC and 2004/108/EC.

Emmanuel Baret

Marseilles, on 07/04/2016

pečiatka distribútora

Dátum predaja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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