
Uživatelská příručka k dálkovým ovládáním 
pro světla v duální bílé [0165]
Děkujeme za Váš nákup!
Tento manuál popisuje tři druhy dálkových ovládání se stejnými funkcemi.
Pomocí všech těchto ovládání můžete ovládat LED světla v duální bílé (teplá bílá a studená bílá), a to až ve 
čtyřech různých zónách. Umožňují úpravu intenzity světla a teploty barev ve všech skupinách.
V tomto manuálu se dozvíte o:
> Základních funkcích dálkových ovládání

> Párování nových světel k dálkovým ovládáním 

> Seskupování více světel 

Základní ovládací funkce
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Tipy
. Pro zltumení všech světel v duální bílé najednou nebo změnu teploty barev stiskněte “Master 
ON”. V případě jednotlivých světel stiskněte “Zone ON”. Poté můžete nastavit teplotu barev 
nebo intenzitu jasu.
. Pro přepnutí jednoho svítídla (v duální bílé) do módu nočního světla stiskněte a držte “Zone 
OFF” u některé ze 4 zón. Pro přepnutí všech světel do módu nočního světla stiskněte a držte 
“Master OFF”. Spotřeba světel nepřesáhne 0,4 wattů.
. V případě dálkového ovládání B je ve výchozím módu možné nastavit jas. Pohybem kolečka 
zleva doprava jas zvýšíte a zprava doleva jej zase snížíte. Pro nastavení teploty barev jednou 
stiskněte prostřední tlačítko a otočte kolečkem zleva doprava - studenější, zprava doleva - 
teplejší.
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Párování nových světel s dálkovými ovládáním:

1. Zvolte zónu, ke které chcete světlo přiřadit (od 1 do 4)
2. Pomocí hlavního vypínače nebo vytažením kabelu ze zásuvky odpojte světla v dané 
zóně od hlavního přívodu elektrického proudu.
3. Nyní světlo znovu zapněte a během 3 sekund na dálkovém ovladači jednou krátce 
stiskněte některé z tlačítek “Zone ON”.
4. Jakmile je operace dokončena, světlo třikrát pomalu zabliká. 

Odpojení bílých světel:

1. Pomocí dálkového ovládání zjistěte, která zóna (1 až 4) je spárovaná se světlem. 
2. Pomocí hlavního vypínače nebo vytažením kabelu ze zásuvky odpojte světla v dané 
zóně od hlavního přívodu elektrického proudu.
3. Nyní světlo znovu zapněte a během 3 sekund pětkrát rychle stiskněte jedno z tlačítek 
“Zone ON” v zóně, kterou chcete odpojit.
4. Jakmile je operace dokončena, světlo desetkrát rychle zabliká a vypne se. 

Seskupování více světel v duální bílé

Ke každé zóně na čtyřkanálovém dálkovém ovládání můžete připojit nekonečné množství 
světel, a to tak, že je se zónami spárujete. Tímto způsobem můžete vytvářet různé 
skupinové kombinace. Na několik příkladů seskupení se můžete podívat níže.
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Také je dobré vědět, že jedno světlo v duální bílé lze připojit až ke čtyřem různým dálkovým 
ovládáním, to je 16 unikátních zón!

Pro dálková ovládání doporučujeme použít dobíjecí baterie.
Z tohoto důvodu k našim výrobkům nezahrnujeme žádné obyčejné baterie. Doufáme, že 
oceníte naše volby, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a že vám nezpůsobí žádné 
komplikace.




