
Model No.: FUT092
4-Zónové diaľkové ovládanie RGB+CCT



Kruh farieb

Zóna vypnutá

Rychlosť +

Nastavenie sýtosti

Rychlosť -

Zapnutie

Indikátor

Vypnutie

Stmievanie jasu 

Režim
Zóna zapnutá
(prepojenie / odpojenie)

Nastavenie teploty farieb

1. Dlhé stlačenie „Zapnutia“ alebo „Vypnutia“ pre režim nočného svetla.
2. Dotknite sa „Nastavenia teploty farieb“ pre režim bieleho svetla a upravte teplotu farieb.
3. Dotknite sa „Kruhu farieb“ pre zmenu farieb.
4. Stlačte tlačidlo „Rychlosť +“ na plynulé zrýchľovanie rýchlosti dynamického režimu až na
najvyššiu rýchlosť. 
5. Stlačte „Rychlosť -“ na plynulé znižovanie rýchlosti dynamického režimu až na najnižšiu
rýchlosť.

Produkt využíva celosvetovo používanú frekvenciu 2,4 GHz, metódu riadenia GFSK, s nízkou
spotrebou elektrickej energie, prenosu na veľké vzdialenosti, so silnou ochranou proti rušeniu a
s rýchlou komunikáciou s ovládaným zariadením. Vysoko presné dotykové IC Touching je
stabilnejšie a citlivejšie, dokáže ovládať RGBWWW panel so zmenou farby, teploty farieb,
sýtosti farieb a ich jasu.

1. Vlastnosti

2. Popis ovládania



Výkon Svietidlo tlačidlo pre
prepojenie
/odpojenie

Remark: Svietidlo funguje po prepojení s diaľkovým ovládačom.

Výkon Svietidlo

3. 3. Pokyny pre prepojenie  / pokyny na odpojenie 

Pokyny pre prepojenie

Pokyny pre odpojenie

1

2

3

1 2 3

Vypnite svietidlo, po
10 sekundách ho

znova zapnite.

Keď sa svieitdlo rozsvieti, 3
krát v priebehu 3 sekúnd

stlačte tlačidlo „     “.

3 pomalé bliknutia svietidla
značia, že je prepojenie

úspešné.

Prepojenie zlyhalo, ak svetlo nebliká pomaly, zopakujte prosím vyššie uvedené kroky.
(Poznámka: Svietidlo, ktoré už je prepojené, sa nemôže znova prepojiť)

Výkon Svietidlo tlačidlo pre
prepojenie
/odpojenie

Výkon Svietidlo

2
1 2 3

Vypnite svietidlo, po
10 sekundách ho

znova zapnite.

Keď sa svieitdlo rozsvieti, 5
krát v priebehu 3 sekúnd

stlačte tlačidlo „     “.

10 rýchlych bliknutí
svietidla značí, že je
odpojenie úspešné.

Odpojenie musí byť v rovnakej
zóne ako pri prepojení

Prepojenie zlyhalo, ak svetlo nebliká rýchlo, zopakujte prosím vyššie uvedené kroky.
(Poznámka: Svietidlo, ktoré už je prepojené, sa nemôže znova prepojiť)



Poznámka:
Používateľ môže ľubovoľne preprogramovať podľa potreby. Jedno diaľkové ovládanie môže
ovládať nespočetné množstvo svetiel, ale jedno svietidlo je možné ovládať iba štyrmi
diaľkovými ovládačmi (Max).

Môžete pridať nekonečné množstvo svetidiel do zón na 4-kanálovom diaľkovom ovládači
prepojením svetidiel do rôznych zón. Týmto spôsobom ste úplne flexibilní pri vytváraní rôznych
kombinácií skupín. Nižšie môžete vidieť niekoľko príkladov zoskupení.

1. Toto diaľkové ovládanie je určené pre RBGWWW LED Panel
2. Ak pri používaní diaľkového ovládača indikátor rýchlo bliká, vymeňte batériu včas.
Nepoužívajte nekvalitnú batériu, aby ste predišli vytečeniu tekutiny z batérie a poškodeniu
diaľkového ovládania.
3. Toto 2,4 GHz diaľkové ovládanie je presný elektronický produkt; nepoužívajte ho vo vlhkom,
vysokoteplotnom, prašnom a vysokonapäťovom prostredí; Uložte ho vo vnútornom, suchom
prostredí bez statickej elektriny.
4. Prosím, nepoužívajte diaľkové ovládanie oblasti silných elektromagnetických vĺn, inak to bude
mať nepriaznivý vplyv na ovládaciu vzdialenosť.

5. Upozornenia

4. Zoskupenie viacerých svietidiel


