
Wykonany jest w technologii bezprzewodowego sterowania 2,4 GHz o niskim zużyciu energii, dużej 
odległości, silnej zdolności do zapobiegania zakłóceniom i szybkiej komunikacji. Zasilanie to bateria 
CR2032, obrotowy przełącznik może ściemniać jasność i temperaturę barwową, jest kompatybilny z 
MiBoxer jednokolorowym i CCT LED.

Kluczowy schemat produktów

波兰语 PL

Cechy

Subordinate New Brand

Numer modelu: K1 / K1-B

Rota�ng Switch Panel Remote

● Odległość kontrolna 30m
● Jeden pilot obsługuje nieograniczoną ilość światła LED
● Metoda instalacji magnetycznej, wygodniejsza

Krótkie naciśnięcie: włącz/wyłącz światło;
Obracanie: przyciemniona jasność
Długie naciśnięcie, gdy światło jest włączone: aż wskaźnik zacznie migać, przełącz na ściemnianie 
cct, obróć go, aby przyciemnić temperaturę barwową.
(Uwaga: urządzenie wyloguje się z trybu cct, jeśli użytkownik nie użyje go w ciągu 3 sekund)
Długie naciśnięcie, gdy światło jest wyłączone: wejdź w tryb światła nocnego.

Przełącznik obrotowy

Wskaźnik przycisk SET CR2032
Skrzynka akumulatora

Przełącznik obrotowy



Uwaga: światło może działać po połączeniu z pilotem.

Instrukcje dotyczące łączenia/odłączania kodu

Instrukcje dotyczące łączenia kodu

Wyłącz światło, po
10 sekundach włącz
ponownie.

Krótko naciśnij przycisk " SET " 
3 razy w ciągu 3 sekund po 
włączeniu światła.

Kontrolki migają powoli 
3 razy, co oznacza, że
łączenie zostało 
wykonane pomyślnie.

Łączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga powoli. Wykonaj ponownie powyższe 
kroki. (Uwaga: Światło, który został połączony, nie może ponownie połączyć się)
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Moc Światło

Instrukcje dotyczące odłączania kodu

Wyłącz światło, po
10 sekundach włącz
ponownie.

Krótko naciśnij przycisk " SET " 
5 razy w ciągu 3 sekund po
włączeniu światła.

Kontrolki migają szybko 10
razy, co oznacza pomyślne
rozłączenie.

Odłączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga szybko, wykonaj ponownie powyższe 
kroki. (Uwaga: Światło nie został połączony, więc nie trzeba odłączać)
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Uwaga: W przypadku ściemniacza triakowego TRI-C1 naciśnij i przytrzymaj przycisk 
"SET", wskaźnik szybko miga. urządzenie przechodzi w tryb oświetlenia nocnego, aby 
uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją TRI-C1.



Wyprodukowano w Chinach

1. Dzieci powinny używać go pod kontrolą osoby dorosłej, unikać jedzenia komórki guzikowej.
2. Ten pilot 2,4 GHz jest precyzyjnym produktem elektronicznym; nie używaj go w wilgotnym, 

wysokiej temperaturze, kurzu i środowisku wysokiego napięcia; Zapisywanie go w środowisku 
wewnętrznym, suchym i bez elektryczności statycznej.

3. Nie używaj pilota na szerokim obszarze metalu lub silnej fali elektromagnetycznej, w 
przeciwnym razie wpłynie to negatywnie na odległość kontrolną.

Uwaga

Instalacja
1. Oderwij tylną taśmę. 2. Przyklej uchwyt w wybranej pozycji.

4. Umieść przełącznik obrotowy z przodu uchwytu.3. Zainstaluj baterię CR2032.


