
2,4 GHz-es vezeték nélküli vezérlési technológiával készült, alacsony energiafogyasztással, 
nagy távolsággal, erős interferencia-ellenes képességgel és gyors kommunikációval. A 
tápegység CR2032 elem, a forgatható kapcsoló csökkenthe� a fényerőt és a 
színhőmérsékletet, kompa�bilis a MiBoxer egyszínű és CCT LED lámpákkal.

Termékek kulcsdiagramja
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Rota�ng Switch Panel Remote

● Vezérlési távolság 30m
● Egy távirányító korlátlan számú LED-világítást támogat
● Mágneses beépítési mód, kényelmesebb

Rövid megnyomás: a lámpa be-/kikapcsolása
Forgatás: halvány fényerő
Nyomja meg hosszan, amíg a lámpa világít: amíg a jelzőfény nem villog, váltson cct dimmelhetőre, 
forgassa el a színhőmérséklet halványítására.
(Figyelem: a készülék kijelentkezik a cct módból, ha a felhasználó nem használja 3 másodpercen belül)
Hosszan nyomja meg, amíg a lámpa ki van kapcsolva: lépjen be az éjszakai fény módba.

Forgó kapcsoló

Indikátor SET gomb CR2032
akkumulátor doboz

Forgó kapcsoló



Megjegyzés: A lámpa a távirányítóval való összekapcsolás után működhet.
Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Útmutató a kód összekapcsolásához

Kapcsolja ki a fény 10 
másodperc múlva, majd 
kapcsolja be újra.

A fény 3-szor lassan 
felvillannak azt jelen�, 
hogy az összekapcsolás
sikeresen megtörtént.

Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fen� 
lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)
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Erő Fény

Útmutató a kód leválasztásához

Kapcsolja ki a fény 10 
másodperc múlva, majd 
kapcsolja be újra.

A fény 10-szer gyorsan
felvillannak, azt jelen�, 
hogy a szétválasztás 
sikeresen megtörtént.

A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fen� 
lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)
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Erő Fény

FényFényErő

Nyomja meg röviden az 
“ SET ” gombot 3-ször 3 
másodpercen belül, 
amikor a lámpa világít.

Nyomja meg röviden a 
“ SET ” gombot 5-ször 3 
másodpercen belül, ha a 
lámpa világít.

2SET gomb

2SET gomb

Megjegyzés: A TRI-C1 triac dimmer esetén nyomja meg hosszan a "SET" gombot, a 
jelzőfény gyorsan villog. A készülék éjszakai fény üzemmódba kapcsol, további 
információért olvassa el a TRI-C1 útmutatóját.



Kínában készült

1. A gyermekek felnő� felügyelete ala� használják, kerüljék a gombelem evését.
2. Ez a 2,4 GHz-es távirányító precíz elektronikai termék; ne használja nedves, magas hőmérsékletű, 

poros és nagyfeszültségű környezetben; Kíméli beltéri, száraz és sta�kus elektromosság nélküli 
környezetben.

3. Kérjük, ne használja a távirányítót nagy hatótávolságú fémen vagy erős elektromágneses hullámú 
területen, különben rosszul befolyásolja a vezérlési távolságot.

Figyelem

Telepítés
1. Tépje ki a hátsó szalagot. 2. Ragassza a tartót a kívánt helyre.

4. Helyezze a forgókapcsolót a tartó elejére.3. Helyezze be a CR2032 elemet.


