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Subordinate New Brand

Modelnummer: FUT086
LoRa 433MHz RF Remote



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.

Snelheid + / 10min Vertraging UITSnelheid - / 60S Vertraging UIT
Modus

Dimmende Schuifregelaar

Indica�elampje 

Meester AAN Meester UIT

CCT-schuifregelaar /
Verzadiging

Wit

Kleur Ring

Dynamische modusomschakelknop.

Dit product is een draadloze afstandsbediening met een frequen�e van 433 MHz. We gebruiken 
LoRa SPSP Modem-technologie. Het kan gespecificeerde slimme lampen van de 433 MHz-serie 
bedienen met instelbare kleurverandering, kleurtemperatuur, verzadiging en helderheid.

2. Producten Sleuteldiagram

1. Func�es

Kort indrukken: versnel de dynamische modussnelheid.
Druk lang in de sta�sche modus, de lamp knippert één keer in de 10min Vertraging UIT-modus.

Kort indrukken: Verlaag de snelheid van de dynamische modus.
Druk lang in de sta�sche modus, de lamp knippert één keer in de 60S Vertraging UIT-modus.
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Antenne
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Opmerking: Het licht kan werken na het koppelen met de afstandsbediening.

3. Instruc�es voor het koppelen van code / ontkoppelen van codes

Instruc�es voor het koppelen van code

Koppelen /
ontkoppelen knop

Schakel de lampje uit,
na 10 seconden dan
weer inschakelen.

Druk kort op "  I  " 3 keer 
knop binnen 3 seconden
wanneer licht aan.

Lampjes knipperen 3 
keer langzaam betekent 
koppelen met succes 
wordt gedaan.

Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande 
stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)

1 2 3

Kracht Lampje

Instruc�es voor het ontkoppelen van code

Schakel de lampje uit,
na 10 seconden dan
weer inschakelen.

Druk kort op "  I  " knop 5 
keer binnen 3 seconden
wanneer licht aan.

Lampjes knipperen 10 keer
snel betekent ontkoppelen 
is gedaan met succes.

Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen 
opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoe� niet te worden ontkoppeld)

Koppelen /
ontkoppelen knop

1 2 3

Kracht

Kracht Lampje

LampjeLampjeKracht
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Ontkoppelen moet dezelfde 
zone zijn als de Koppeling.



Gemaakt in China

1. Bij gebruik van de afstandsbediening, als het aangegeven lampje snel knippert, vervang dan de 
ba�erij op �jd. Gebruik geen ba�erij van slechte kwaliteit om te voorkomen dat er                    
ba�erijvloeistof lekt om de afstandsbediening te beschadigen.

2. Deze 433 MHz-afstandsbediening is een nauwkeurig elektronisch product; gebruik het niet in een 
voch�ge, hoge temperatuur, stof en hoogspanningsomgeving; Opslaan in een binnen-, droge en 
geen sta�sche elektriciteitsomgeving.

3. Gebruik de afstandsbediening niet op het brede metalen of sterke elektromagne�sche 
golfgebied, anders zal dit de regelafstand erns�g beïnvloeden.

5. Aandacht

4. Groepering van meerdere lampen
Je kunt eindeloos veel lampen toevoegen aan een zone op de 8 kanalen afstandsbediening door 
de lampen aan verschillende zones te koppelen.Zo ben je volledig flexibel in het maken van 
verschillende groepscombina�es.Hieronder ziet u enkele groepsvoorbeelden.
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Opmerking:
1. De gebruiker kan naar behoe�e vrijelijk opnieuw programmeren. Eén afstandsbediening kan 

talloze lampen of controllers bedienen, maar één lamp of controller kan slechts worden 
bediend door vier afstandsbedieningen (Max).

2. Controleer de ba�erij-installa�e en controller (volledig ontladen van de stroom), wanneer u 
programmeert na het uitschakelen en inschakelen.


