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Controle RGB Touch 
BEM VINDO 

Para nós, lazer é assunto sério. Na Nautilus, asseguramos a mais 

alta qualidade e confiabilidade de nossos produtos, resultado de 

mais de 30 anos de experiência, para proporcionar somente o 

melhor para você. Melhores lembranças, melhores momentos e 

melhores sorrisos. 

Nossa linha completa de produtos para piscinas simplifica a 

sua rotina, para que você possa aproveitar o que é realmente 

importante. Conforto e bem-estar. Parabéns, você adquiriu 

um produto da linha de Iluminação da Nautilus. Verifique as 

informações contidas nesse manual antes de instalar e utilizar o 

produto. 

CUIDADOS IMPORTANTES

Leia atentamente e siga todas as instruções abaixo: 

Ao trabalhar no em torno de sua piscina, alguns cuidados 

deverão ser tomados, especialmente no momento da 

instalação do equipamento. 

CUIDADO! 
A segurança deve estar sempre em primeiro lugar! Todos 

os trabalhos de instalação elétrica ou hidráulica deverão ser 

realizados por profissionais capacitados e obedecer a todas 

as normas de segurança e instalação de equipamentos para 

piscina.
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Características Técnicas 

Produto 

 O Controlador RGB Touch  é o mais moderno e 

inteligente controlador para luminárias de piscinas. Com 

apenas um toque no produto, é possível alterar a coloração 

de um modo dinâmico, facilitando a seleção de efeitos e cores 

para os LEDs da sua piscina. Com uma interface simples e 

intuitiva,  o Controle RGB Touch proporciona efeitos únicos 

e ornamentais, que valorizam o ambiente da piscina com 

sofisticação.  

Controle RBG Touch

Descrição / Modelo Controle RGB Touch

Alimentação 3 pilhas AAA 

Material do corpo ABS

Módulo de Comando

Descrição / Modelo Módulo de Comando

Tensão de Alimentação 12 Vcc

Tensão de Trabalho 12 Vca

Alcance 20 metros

Material do corpo Alumínio
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Dimensões do Controle RGB Touch

(Observação: todas as medidas expressas em milímetros)
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Dimensões do Módulo de Comando

(Observação: todas as medidas expressas em milímetros)



6

Controle RGB Touch 
Esquema de ligação e descrição do Módulo de Comando

1- Chave liga / Desliga
2- Borne de entrada de alimentação – 12 Vac
3- Fusível de entrada – 20 A (acompanha 1 fusível reserva)
4- Borne de saída RGB para alimentação dos leds – 12 Vcc

5- Fusível de saída – 5 A Obs:
- 3 canais RGB com negativo comum
- 6A por canal – Total 18 A
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Funções no Controle RGB Touch

Botão 1 – Liga e desliga

Botão 2 – Escolha entre 14 efeitos de luz

Botão 3 – Escolha entre luz branca ou RGB 

(anel de cor)

Botão 4 – Aumenta a velocidade ou brilho

Botão 5 - Diminui a velocidade ou brilho

Obs�:
1-  Para alterar no comando anel de cores, acionar o 
botão 3 por 3 vezes e até selecionar a cor desejada�
2- Para conectar o controle remoto com o módulo, 
pressione o botão 1 por 10 segundos�
3- Não tocar no anel de cor enquanto estão sendo in-
seridas as pilhas�
4- Após colocar as pilhas, aguardar 3 segundos para 
ligar o controle
5- Caso o anel de cores não estiver sensível ao toque, 
retire as pilhas e coloque novamente�
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Efeitos de Luz no Controle RGB Touch (botão 2)

1� Transição brusca de 3 cores
2� Transição brusca de 7 cores
3� Transição suave de 3 cores
4� Transição suave de 7 cores
5� Estrobo 3 cores
6� Estrobo 7 cores
7� Estrobo na cor azul
8� Estrobo na cor roxa
9� Estrobo na cor vermelha
10� Estrobo na cor amarela
11� Estrobo na cor verde
12� Estrobo na cor azul claro
13� Estrobo na cor Branco
14� Estrobo automático – Efeitos do 1 ao 6
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Termo de Garantia

Garantia

 O objetivo maior do nosso trabalho é oferecer 

tranquilidade aos nossos clientes. Isso significa fazer chegar às 

suas mãos produtos de qualidade, verificados e testados pela 

fábrica e seus Revendedores, e comprovados no uso diário. 

Produtos que normalmente não exigem o acionamento da 

Assistência Técnica ou da Garantia. Porém, se necessário, tenha 

certeza de que você jamais estará falando sozinho, a Nautilus 

faz questão de estar sempre ao seu lado.

 A Nautilus Equipamentos Industriais Ltda., inscrita no 

CNPJ sob o número 53.476.057/0001-28, atendendo ao que 

dispõe a Lei 8.078/90, garante aos  compradores dos produtos, 

por ela fabricados, observadas as seguintes disposições:

Abrangência

 Esta garantia abrange vícios na matéria prima utilizada 

na fabricação do Controle RGB Touch e Módulo de Comando 

para piscinas, assim como falha no processo de produção, que 

será pelo prazo de um (01) ano, prazo esse contado a partir 

da retirada em nossa fábrica ou do despacho da respectiva 

mercadoria.

Como deve ser exercida a garantia

 Para que sejam tomadas as devidas providências 

para análise do(s) vício(s) apresentado(s) pelo produto, é 

fundamental que o equipamento seja encaminhado ao 

Revendedor Nautilus onde ele foi adquirido, acompanhado 

deste certificado e da respectiva nota fiscal de compra, para 

que a Nautilus ou a Assitência Técnica Autorizada, quando 

existir na região, possam comprovar a vigência da garantia.

Onde

 A verificação do produto, exame do(s) vício(s) 

apontado(s) e os devidos reparos, serão efetuados em nossa 

fábrica, situada na Estrada Municipal Prefeito Geraldo Ramos 

Gonçalves, 236, Tanque Preto, Nazaré Paulista, Estado de São 

Paulo. Não sendo possível encaminhar o produto até a fábrica 

ou havendo a hipótese de que o comprador dê preferência a 

que os reparos sejam executados no local em que o produto 
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se encontra instalado, correrão por conta dele (comprador) 

todas as despesas decorrentes do envio de técnico para tal 

finalidade, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 50 

da Lei 8.078/90.

 Compreendem-se como despesas, a quilometragem 

percorrida de ida-e-volta desde a fábrica ou do estabelecimento 

do Assistente Técnico Nautilus mais próximo do local, refeições 

e estadias, independentemente de substituição de peças que 

tenham sido danificadas por mau uso e que também serão 

objeto de cobrança.

Excludentes

 Serão considerados como excludentes de garantia:

 (1) A não apresentação da nota fiscal de compra 

do produto que permita comprovar a vigência da garantia;

 (2) Os danos causados ao produto em decorrência de 

transporte inadequado ou por má instalação;

 (3) A não observância das recomendações 

constantes neste Manual, que segue junto com a embalagem 

do produto;

 (4) O uso de peças e/ou componentes não originais, 

bem como manuseio do produto por pessoas não habilitadas 

pela fábrica, que possam acarretar no mau funcionamento do 

mesmo;

 (5) O fornecimento de materiais de instalação 

exigidos durante os reparos.

 A validade da presente garantia contratual estará 

sempre condicionada à observância das condições aqui 

impostas.

 Havendo necessidade de eventuais manutenções, 

pedimos que entre em contato com a Revenda Nautilus em 

que o produto foi adquirido para que ela solicite à fábrica 

quaisquer serviços. Para facilitar e acelerar o seu atendimento 

solicitamos que tenha sempre a mão, os seguintes dados:

Modelo do produto:             ____________________________________________  

Número de série: _______________________________________________

Data de fabricação: _____________________________________________

Nome da Revenda onde o produto foi adquirido:

__________________________________________________________________

Telefone de contato: ( _____ ) ____________________________________

 A Nautilus se reserva ao direito de, a qualquer tempo 

e sem aviso, alterar quaisquer dados, especificações ou mesmo 

componentes de suas máquinas ou equipamentos, bem como 

dos dados constantes neste manual, sem que isso represente 

qualquer responsabilidade ou obrigação sua. 
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