
Modelnummer: T1 / T2 / T3 / T4 & B0 / B1 / B2 / B3 / B4 &
B1-B / B3-B / B4-B

Paneel afstandsbediening

Subordinate New Brand



1. Kenmerken

2. Parameters

Werkspanning: 3V (2*AAA)
Zendvermogen: 6dBm
Stroomverbruik in stand-by: 20uA
Zendfrequen�e: 2.4GHz

Werktemperatuur:  -10~40°C
Controle afstand: 30m
Maat: 86*86*16mm

B-serie: aangedreven door 3V (2*AAA-ba�erij)
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We gebruiken een capaci�ef touchscreen-IC met hoge precisie. Aanraken scherm 

is zeer stabiel; 2,4 GHz hoge RF draadloze bediening met lange afstandsregeling, 

laag stroomverbruik en hoge snelheid; zendsnelheid.

Dit product hee� T-serie en B-serie, en het verschil is de: wijze van stroomvoorziening. 

Beide series hebben 4 soorten: T1/B1 4-zone dimbare paneelafstandsbediening; 

T2/B2 CCT 4-zone paneel afstandsbediening; T3/B3 4-zone RGB/RGBW-paneelafstabe- 

ndsdiening; T4/B4 4-zone RGB+CCT paneel afstandsbediening. Dit product werkt 

op grote schaal op onze slimme LED Verlich�ng, LED-controller en slimme 

paneelcontroller, enz.



T-serie: aangedreven door AC100~240V
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Werkspanning: AC100~240V
Zendvermogen: 6dBm
Stand-by vermogen: 0.15W
Zendfrequen�e: 2.4GHz

Werktemperatuur:  -10~40°C
Controle afstand: 30m
Maat: 86*86*31mm



3. Func�e van toetsen
Opmerking: bij het aanraken van de knop zal de LED-indica�elamp één keer 
knipperen met ander geluid (schuifregelaar aanraken zonder geluid).

B1& B1-B & T1 
Paneel afstandsbediening met 4 zones (helderheid)

Zone AAN

Zone UIT

ALLES UIT

4x(un) Link Licht

Dimmen schuif
60S Vertraging UIT

ALLES AAN

Raak de schuifregelaar voor dimmen aan om de helderheid te wijzigen van 
1~100%.

Raak master ON AAN, zet alle gekoppelde lichten AAN.
Houd 5 seconden lang ingedrukt om het indica�egeluid AAN te ze�en.

Raak master UIT aan, schakel alle gekoppelde lichten UIT.
Houd 5 seconden lang ingedrukt om het indica�egeluid UIT te schakelen.

Raak Zone AAN, schakel zonegebonden lichten in.

Raak Zone UIT, schakel zonegebonden lichten uit.

Wanneer het licht AAN is, drukt u op "60S Vertraging UIT", 
het licht zal UIT zijn, Automa�sch na 60 seconden.



ALLES UIT

4x(un) Link Licht

Dimmen schuif

Zone AAN

Zone UIT

60S Vertraging UIT

ALLES AAN

Raak de schuifregelaar voor dimmen aan om de helderheid te wijzigen van 
1~100%.

Raak master ON AAN, zet alle gekoppelde lichten AAN.
Houd 5 seconden lang ingedrukt om het indica�egeluid AAN te ze�en.

Raak master UIT aan, schakel alle gekoppelde lichten UIT.
Houd 5 seconden lang ingedrukt om het indica�egeluid UIT te schakelen.

Raak Zone AAN, schakel zonegebonden lichten in.

Raak Zone UIT, schakel zonegebonden lichten uit.

Wanneer het licht AAN is, drukt u op "60S Vertraging UIT", 
het licht zal UIT zijn, Automa�sch na 60 seconden.

CCT-schuifregelaar

Raak de schuifregelaar aan om de kleurtemperatuur te wijzigen.

B2 & T2
Paneel afstandsbediening met 4 zones (Kleurtemperatuur)



Raak de wi�e knop aan voor de witlichtmodus.

Modus wisselen.

Raak de kleurschuifregelaar aan, kies de gewenste kleur.

Verlaag de snelheid in de huidige dynamische modus.

Versnel de snelheid in de huidige dynamische modus.

ALLES AAN: raak aan om alle gekoppelde lichten in te schakelen.
Houd 5 seconden lang ingedrukt om het indica�egeluid AAN te ze�en.
Zone(1-4) AAN: Raak zone AAN aan, schakel zonegebonden lichten in.

ALLES UIT: raak aan om alle gekoppelde lichten uit te schakelen.
Houd 5 seconden lang ingedrukt om het indica�egeluid uit te schakelen.
Zone(1-4) UIT: Raak zone UIT aan, schakel zonegebonden lichten uit.

Modus Snelheid +

Modus Snelheid  -
Zone AAN & 
4x(un) Link Licht

Wit

Modus

Kleurschuifregelaar

Zone UITALLES UIT

ALLES AAN

Raak de schuifregelaar voor dimmen aan om de helderheid te wijzigen van 
1~100%.

B3 & B3-B & T3
Paneel afstandsbediening met 4 zones (RGBW)

Dimmen schuif



B4 & B4-B & T4
Paneel afstandsbediening met 4 zones (RGB+CCT) 

Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan;
Wijzig de kleurverzadiging in de kleurlichtmodus.

CCT-schuifregelaar/
Verzadiging

Kleurschuifregelaar

Raak de wi�e knop aan voor de witlichtmodus.

Modus wisselen.

Raak de kleurschuifregelaar aan, kies de gewenste kleur.

Verlaag de snelheid in de huidige dynamische modus.

Versnel de snelheid in de huidige dynamische modus.

ALLES AAN: raak aan om alle gekoppelde lichten in te schakelen.
Houd 5 seconden lang ingedrukt om het indica�egeluid AAN te ze�en.
Zone(1-4) AAN: Raak zone AAN aan, schakel zonegebonden lichten in.

ALLES UIT: raak aan om alle gekoppelde lichten uit te schakelen.
Houd 5 seconden lang ingedrukt om het indica�egeluid uit te schakelen.
Zone(1-4) UIT: Raak zone UIT aan, schakel zonegebonden lichten uit.

Raak de schuifregelaar voor dimmen aan om de helderheid te wijzigen van 
1~100%.

Modus Snelheid +

Modus Snelheid  -
Zone AAN & 
4x(un) Link Licht

Wit

Modus

Zone UITALLES UIT

ALLES AAN

Dimmen schuif



B0
Paneel afstandsbediening (RGB+CCT) 

Druk die knoppie om wit lig te kry.

Raak die knoppie aan en maak die gekoppelde toestel oop.

Raak diesluitknoppie aan en sluit die gekoppelde toestel.

Skuif die helderheidsskuif om die helderheid aan te pas.

Raak die kleurring aan om die kleur te verander.

Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan;
Wijzig de kleurverzadiging in de kleurlichtmodus.

Sta�ese groen lig
Sta�ese blou lig

Spoed  - /60s 
vertraagde slui�ng

Spoed +/10min
vertraagde afsluit

Modus

Suwak ściemniania

Open/skakel(skakel uit)
Sta�ese rooi lig

Gesluit

CCT-schuifregelaar/
Verzadiging

Wit Kolorowy pierścień

Dynamische modusomschakelknop.

Sta�ese rooi lig

Sta�ese groen lig

Sta�ese blou lig

Versnel de snelheid in de huidige dynamische modus.
In die sta�ese modus, druk 2 sekondes lank, die lig is een keer aan, en die 
lig word na 10 minute afgeskakel.

Verlaag de snelheid in de huidige dynamische modus.
In die sta�ese modus word die lengte 2 sekondes gedruk, die lig is een 
keer aan en die lig word na 60 sekondes afgeskakel.



4. Koppelen/Ontkoppelen( B1-B4 & T1- T4 & B1-B/B3-B/B4-B )

Instruc�es voor het koppelen

Instruc�es voor ontkoppelen

Het lampje knippert 3 keer 
langzaam betekent het 
koppelen is gedaan met 
succes.

3

Als het lampje niet langzaam knippert, is het koppelen mislukt, schakel dan de
licht weer op en volg de bovenstaande stappen opnieuw.

Schakel het licht uit, na 
10 seconden schakelaar
opnieuw.

1 2

Kracht Kracht

3

Als het lampje niet snel knippert, is de ontkoppeling mislukt, schakel dan uit!
het lampje opnieuw en volg de bovenstaande stappen om weer te ontkoppelen.

1 2

Odłączenie musi być
ta sama strefa z Linking

Wanneer die lig aan is, druk 
"       " 5 keer in 3 sekondes.

Koppelen/
ontkoppelen knop

Koppelen/
ontkoppelen knop

Kracht Kracht

Schakel het licht uit, na 
10 seconden schakelaar
opnieuw.

Het lampje knippert 10 
keer snel, betekent het 
ontkoppelen met succes.

Wanneer het licht aan is, drukt u 
kort op een zone van "       " 3 keer 
binnen 3 seconden.



Instruc�es voor het koppelen

Instruc�es voor ontkoppelen

Als het lampje niet langzaam knippert, is het koppelen mislukt, schakel dan de
licht weer op en volg de bovenstaande stappen opnieuw.

Als het lampje niet snel knippert, is de ontkoppeling mislukt, schakel dan uit!
het lampje opnieuw en volg de bovenstaande stappen om weer te ontkoppelen.

Koppelen/Ontkoppelen

31 Wanneer die lig aan is, druk 
"ON" 3 keer in 3 sekondes.

2

31 2

Koppelen/
ontkoppelen knop

Koppelen/
ontkoppelen knop

( B0 )

Kracht Kracht

Kracht Kracht

Wanneer die lig aan is, druk 
"ON" 5 keer in 3 sekondes.

Schakel het licht uit, na 
10 seconden schakelaar
opnieuw.

Schakel het licht uit, na 
10 seconden schakelaar
opnieuw.

Het lampje knippert 3 keer 
langzaam betekent het 
koppelen is gedaan met 
succes.

Het lampje knippert 10 keer 
snel, betekent het 
ontkoppelen met succes.

Als het lampje niet langzaam knippert, is het koppelen mislukt, schakel dan de
licht weer op en volg de bovenstaande stappen opnieuw.



T-serie Installa�e/Demontage

Installeer de bodembehuizing in de muur;
Hierboven staan   de standaard bodemkoffers.

Beves�g de controllerbasis aan de 
onderkant koffer met schroef.

Klikt in de bovenzijde van glas paneel op 
de controllerbasis, dan druk lichtjes op 
de onderkant om te maken het klikt in 
de controllerbasis.

Steek de stekker in de onderstaande 
bajonet met een schroevendraaier en 
opwaartse schroevendraaier, dan kun 
je de controller demonteren.

Ontmantelen

5. Installa�e
B-serie Installa�e

1. Scheur de tape aan de achterkant los.

3. Installeer een 2 * AAA-ba�erij.

2. Plak de houder op de gewenste plek.

4. Zet de draaischakelaar op de voorkant 
van de houder.



6. Aandacht
1.Controleer de kabel en zorg ervoor dat het circuit correct is voordat: 
aanze�en.
2.Bij de installa�e, pls voorzich�g behandelen om te voorkomen dat 
gebroken wordt het T-serie glaspaneel.
3.Gebruik geen verlich�ngsarmaturen rond het mentale gebied en 
hoog magne�sch veld, anders hee� dit een slechte invloed op de 
besturing

Gemaakt in China


