
Het is gemaakt door 2,4 GHz draadloze besturingstechnologie met een laag stroomverbruik, 
lange afstand, sterk vermogen voor an�-interferen�e en snelle communica�e. De voeding is 
een CR2032-ba�erij, de draaischakelaar kan de helderheid en kleurtemperatuur dimmen, het 
is compa�bel voor MiBoxer-enkele kleur en CCT LED-licht.
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Func�es

Subordinate New Brand

Modelnummer: K1 / K1-B

Rota�ng Switch Panel Remote

● Controle afstand 30m
● Eén afstandsbediening ondersteunt onbeperkt LED-licht
● Magne�sche installa�emethode, handiger

Kort indrukken: licht aan/uit
Roterend: dim helderheid
Lang indrukken terwijl het licht aan is: totdat de indicator knippert, schakel over naar cct dimbaar, 
draai het om de kleurtemperatuur te dimmen.
(Let op: het apparaat logt uit in de cct-modus als de gebruiker het niet binnen 3 seconden bedient)
Lang indrukken terwijl het licht uit is: ga naar de nachtlichtmodus.

Draaischakelaar

Indicator SET-knop CR2032 accubak

Draaischakelaar



Opmerking: Het licht kan werken na het koppelen met de afstandsbediening.

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

Instruc�es voor het koppelen van code

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

Druk kort op " SET " 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 3

Kracht Lampje

Instruc�es voor het ontkoppelen van code

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

Druk kort op " SET " 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)
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Opmerking: voor TRI-C1 triac-dimmer, druk lang op de knop "SET", de indicator 
knippert snel. apparaat gaat naar de nachtlichtmodus. Raadpleeg voor meer informa�e 
de instruc�e van de TRI-C1.



Gemaakt in China

1. Kinderen moeten het gebruiken onder toezicht van een volwassene, vermijd het eten van 
knoopcellen.

2. Deze 2,4 GHz-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.

Aandacht

Installa�e
1. Scheur de tape aan de achterkant los. 2. Plak de houder op de gewenste plek.

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

3. Installeer de CR2032-ba�erij.


