
Uživatelská příručka

Chytré panelové dálkové ovládání
Modely: T1 / T2 / T3 / T4 & B1 / B2 / B3 / B4



1. Vlastnosti produktu
Nově vyvinuté chytré panelové dálkové ovládání se skládá z 
jemného a elegantního panelu z tvrzeného skla, který jsme doplnili 
o kapacitní dotykovou obrazovku s integrovaným obvodem, který 
zajišťuje vysokou přesnost. Displej je velice pevný; 2.4GHz 
radiofrekvenční systém pro bezdrátové ovládání zajišťuje 
bezproblémové ovládání při delších vzdálenostech, nízkou spotřebu 
a vysokou rychlost přenosu.

Produkt je dostupný v sériích T a B, které se liší metodou napájení. 
Obě série mají 4 druhy: T1/B1 4-zónové panelové dálkové ovládání s 
nastavitelným jasem, T2/B2 CCT 4-zónové panelové dálkové ovládání; 
T3/B3 4-zónové RGB/RGBW panelové dálkové ovládání; T4/B4 4-
zónové RGB+CCT panelové dálkové ovládání. Tento produkt je 
kompatibilní s naším chytrým LED osvětlením, LED ovladačem, 
chytrým panelovým ovládáním aj.

Název panelového
dálkového ovládání 

Kompatibilní 
modely 

ovládačů 
Kompatibilní produkty

4-zónové panelové dálkové 
ovládání s nastavitelným 
jasem

4-zónové RGB/RGBW 
panelové dálkové ovládání

4-zónové RGB+CCT 
panelové dálkové ovládání

CCT 4-zónové panelové 
dálkové ovládání

Série s nastavitelným jasem

Série s nastavitelným CCT

Série RGB / RGBW

Série RGB / RGBW 

FUT091

FUT091

FUT095/FUT096

FUT092 a série RGB s 
nastavitelným CCT



2. Technické parametry

Provozní teplota: -20 - 60°C
Vstupní napětí: AC90-110V nebo AC180-240V 
Rádiová frekvence: 2400-2483,5MHz 
Modulační metoda: GFSK

Vysílací výkon: 6dBm 
Rozsah ovládání: 30m 
Velikost: L86mm*W86mm

Provozní teplota: -20 - 60°C
Vstupní napětí: 3V (2x AAA baterie) 
Rádiová frekvence: 2400-2483,5MHz 
Modulační metoda: GFSK

Vysílací výkon: 6dBm
Rozsah ovládání: 30m
Režim STANDBY: 20uA
Velikost: D86mm*Š86mm
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Série B: poháněno 3V (2*AAA baterie)

Série B

Série T

Série T: poháněno AC90-110V nebo AC180-240V



Vyrobeno v Číně

3. Instalace / Demontáž

Instalace / demontáž T série

Instalace / demontáž B série

Oboustranná lepící páska

4. Pozor
1. Prosím, zkontrolujte kabel a před spuštěním se ujistěte, že je obvod 

správně zapojen.

2. Buďte prosím při instalaci opatrní, abyste nepoškodili skleněný panel. 



5. Funkce tlačítek

B1 & T1 

Zone ON

Zone OFF

ALL OFF

4x(un) Link Light

Regulátor jasu
60S Delay OFF

ALL ON

Poznámka: LED indikátor při stisknutí tlačítka jednou zabliká 
odlišným zvukem (stiskněte posuvník bez zvuku”).

Pomocí regulátoru jasu můžete upravovat intenzitu jasu v hodnotách mezi  1~100%. 

Stisknutím Master ON rozsvítíte všechna propojená světla.
Pro spuštění funkce indikačního zvuku podržte na 5 sekund.

Když světlo svítí, stiskněte “60S Delay OFF”, světlo se automaticky vypne po 60 
sekundách.

Stisknutím Master OFF zhasnete všechna propojená světla.
Pro vypnutí indikačního zvuku podržte na 5 sekund. 

Stisknutím Zone ON rozsvítíte všechna světla propojená s touto zónou.

Stisknutím Zone OFF zhasnete všechna světla propojená s touto zónou.

Spárování / Odpojení
Spárování: Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a během 3 sekund třikrát krátce 
stiskněte tlačítko Zone ‘ | ’ a pokud světýlko 3 x zabliká, znamená to, že je párování 
hotovo, pokud ne, zkuste to znovu později.

Odpojení: Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a během 3 sekund pětkrát krátce 
stiskněte tlačítko Zone ‘ | ’ nebo  Master ‘ | ’ a pokud světýlko 9 x zabliká, znamená 
to, že odpojení bylo úspěšné, pokud ne, zkuste to znovu později.



B2 & T2

Zone ON

Zone OFF

ALL OFF

4x(un) Link 
Light

Regulátor jasu
60S Delay OFF

ALL ON

Regulátor CCT

Spárování / Odpojení
Spárování: Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a během 3 sekund třikrát krátce 
stiskněte tlačítko Zone ‘ | ’ a pokud světýlko 3 x zabliká, znamená to, že je párování 
hotovo, pokud ne, zkuste to znovu později.

Odpojení: Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a během 3 sekund pětkrát krátce 
stiskněte tlačítko Zone ‘ | ’ nebo  Master ‘ | ’ a pokud světýlko 9 x zabliká, znamená 
to, že odpojení bylo úspěšné, pokud ne, zkuste to znovu později.

Pomocí regulátoru můžete upravit teplotu barev.

Pomocí regulátoru jasu můžete upravovat intenzitu jasu v hodnotách mezi  1~100%. 

Stisknutím Master ON rozsvítíte všechna propojená světla.
Pro spuštění funkce indikačního zvuku podržte na 5 sekund.

Když světlo svítí, stiskněte “60S Delay OFF”, světlo se automaticky vypne po 60 
sekundách.

Stisknutím Master OFF zhasnete všechna propojená světla.
Pro vypnutí indikačního zvuku podržte na 5 sekund. 

Stisknutím Zone ON rozsvítíte všechna světla propojená s touto zónou.

Stisknutím Zone OFF zhasnete všechna světla propojená s touto zónou.



B3 & T3

ALL ON

Mode Speed+

Mode Speed-
Zone ON&
4x(un) Link Light
Zone OFFALL OFF

Regulátor jasu

White

Mode

Regulátor barev

Pomocí regulátoru barev vyberte požadovanou barvu.

Pomocí regulátoru jasu můžete upravovat intenzitu jasu v hodnotách 
mezi  1~100%. 

Pomocí tlačítka “White” zvolíte bílé světlo.

Přepínání mezi módy.

Sníží rychlost v aktuálním dynamickém módu. 

Zvýší rychlost v aktuálním dynamickém módu.

ALL ON: Stiskněte pro rozsvícení všech propojených světel.
Pro spuštění funkce indikačního zvuku podržte na 5 sekund.
Zone(1-4) ON: Stisknutím Zone ON rozsvítíte všechna světla propojená s 
touto zónou.

ALL OFF: Stiskněte pro vypnutí všech propojených světel.
Pro vypnutí indikačního zvuku podržte na 5 sekund.
Zone(1-4) OFF: Stisknutím Zone OFF zhasnete všechna světla propojená s 
touto zónou.

Spárování / odpojení
Spárování: Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a během 3 sekund třikrát krátce 
stiskněte tlačítko Zone ‘ | ’ a pokud světýlko 3 x zabliká, znamená to, že je 
párování hotovo, pokud ne, zkuste to znovu později. 

Odpojení: Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a během 3 sekund pětkrát krátce 
stiskněte tlačítko Zone ‘ | ’ nebo  Master ‘ | ’ a pokud světýlko 9 x zabliká, 
znamená to, že odpojení bylo úspěšné, pokud ne, zkuste to znovu později.



B4 & T4

Mode Speed+

Mode Speed-

Zone ON&
4x(un) Link Light
Zone OFF

ALL ON

ALL OFF

Regulátor jasu

White

Mode

Regulátor barev
Regulátor CCT / 

Saturace

Spárování / Odpojení
Spárování: Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a během 3 sekund třikrát krátce 
stiskněte tlačítko Zone ‘ | ’ a pokud světýlko 3 x zabliká, znamená to, že je párování 
hotovo, pokud ne, zkuste to znovu později. 

Odpojení: Nejprve vypněte, pak znovu zapněte a během 3 sekund pětkrát krátce 
stiskněte tlačítko Zone ‘ | ’ nebo  Master ‘ | ’ a pokud světýlko 9 x zabliká, znamená 
to, že odpojení bylo úspěšné, pokud ne, zkuste to znovu později.

Pomocí regulátoru barev vyberte požadovanou barvu.

V módu bílého světla můžete pomocí regulátoru upravit teplotu barev.; V 
módu barev můžete pomocí regulátoru upravit saturaci.

Pomocí regulátoru jasu můžete upravovat intenzitu jasu v hodnotách 
mezi  1~100%. 

Pomocí tlačítka “White” zvolíte bílé světlo.

Přepínání mezi módy

Sníží rychlost v aktuálním dynamickém módu. 

Zvýší rychlost v aktuálním dynamickém módu.

ALL ON: Stiskněte pro rozsvícení všech propojených světel.
Pro spuštění funkce indikačního zvuku podržte na 5 sekund.
Zone(1-4) ON: Stisknutím Zone ON rozsvítíte všechna světla propojená s touto 
zónou.

ALL OFF: Stiskněte pro vypnutí všech propojených světel.
Pro vypnutí indikačního zvuku podržte na 5 sekund.
Zone(1-4) OFF: Stisknutím Zone OFF zhasnete všechna světla propojená s 
touto zónou.




