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Mi •Light

Uživatelská příručka

8-zónové chytré panelové dálkové ovládání
Model č.· B8 



Vlastnosti produktu 
Toto 8-zónové chytré panelové ovládání se skládá z jemného a 
elegantního panelu z tvrzeného skla a z kapacitní dotykové obrazovky s 
integrovaným obvodem, který zajišťuje větší stabilitu a citlivost displeje. 
Disponuje celosvětově používanou 2.4GHz frekvencí, ovládací metodou 
GFSK, nízkou energetickou spotřebou, přenosem na velké vzdáleností, 
silnou rezistencí vůči rušení a vysokou komunikační rychlostí; dokáže 
ovládat specifická Mi light chytrá osvětlení, u kterých umožňuje nastavení 
barev a jejich teploty, úpravu jasu a saturace. Funguje se všemi Mi light 
LED žárovkami, řadiči, panelovými ovládáními aj.

Technické parametry
Vstupní napětí: 3V (2 AAA baterie)/ DC3.3V 
Provozní teplota: -20-60°C
Rádiová frekvence: 2400-2483.5 MHz
Modulační metoda: GFSK

Název panelového 
chytrého ovládání

Kompatibilní 
model ovladače

FUT089 
8-zónové chytré panelové 
dálkové ovládání

Síla přenosu: 6dBm
Ovládací vzdálenost: 30 m
Výkon ve Standby režimu: 30 uA 
Velikost: 106*146*20 mm

Kompatibilní produkty

Série RGB+CCT
Série LED žárovek
Série LED reflektorů
5 v 1 chytrý LED ovladač



Funkce tlačítek
Poznámka: 
LED kontrolka při stisknutí tlačítka jednou zabliká se zvukem 
(stiskněte posuvník v místě bez zvuku).
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Pomocí barevného posuvníku můžete měnit barvy. 

V módu bílého světla můžete nastavit teplotu barev; 
V módu barevného světla můžete nastavit saturaci barev.

I Pro nastavení jasu použijte regulátor jasu. 

G Press the button to get white light. 

� Turn on the linked lights. Long press "ON" button for 
L..::_J 10 seconds to set up the button sound. 

� Turn off the linked lights. Long press "OFF" button for 
� 1 O seconds to close the button sound. 

� Press the button, to open the "60S delay " Function, the 
� indicating lamp will shine; Press again cancel the "60S 

delay" Function, the indicating lamp will be off. 

0 Dynamic mode switching buttion. 

0 Lower the dynamic mode speed. 

G Accelerate the dynamic mode speed. 

0 Press "ALL" button, to control all linked lights, and the 
indicating lamp shine meanwhile. 

0 0 Press 1-8 zone, to control the corresponding ... 8 zone linked lights, and indicating lamp will shine. 

Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte bílé světlo.

Stiskněte pro rozsvícení všech propojených světel. Pro spuštění 
funkce indikačního zvuku podržte tlačítko “ON” na 10 sekund.

Stiskněte pro vypnutí všech propojených světel. Pro vypnutí 
indikačního zvuku podržte tlačítko “ON” na 10 sekund.

Stiskněte toto tlačítko, pokud si přejete aktivovat funkci “60S 
delay”. Rozsvítí se kontrolka. Toto tlačítko můžete stisknout znovu 
a funkce “60S delay” se vypne a s ní i světlo kontrolky.

Tlačítko ke spuštění dynamického módu.

Sníží rychlost dynamického módu.

Zvýší rychlost dynamického módu.

Stiskněte tlačítko “ALL” pro ovládání všech spojených světel. 
Kontrolka bude po celou dobu ovládání rozsvícená.

Po stisknutí některého z 8 tlačítek pro výběr zóny 
budete moci ovládat světla propojená s touto touto 
zónou. Kontrolka se rozsvítí.



Instalace / Demontáž

Vstup 1: 
3V (2 AAA baterie) ----

Vstup 2: 

AC86-2658V 

Specifický zdroj napájení Mi light 
je třeba zakoupit zvlášť

Instalace

Zdroj
Napájení



Demontáž 

Spárování / Odpojení 
Spárování: Stiskněte tlačítko zóny 0---0, kterou chcete 
spárovat, rozsvítí se odpovídající kontrolka. 

Vypněte, po 5 sekundách znovu zapněte a třikrát stiskněte “ G ” 
v rámci 3 sekund. Jakmile je operace dokončena, LED světýlka 
třikrát pomalu zablikají.

Odpojení: Stiskněte tlačítko zóny0---0, kterou chcete odpojit, 
rozsvítí se odpovídající kontrolka. 

Vypněte, po 5 sekundách znovu zapněte a pětkrát stiskněte “G” 
v rámci 3 sekund. Jakmile je operace dokončena, LED světýlka 
desetkrát rychle zablikají.

Pozor
1. Před spuštěním se prosím ujistěte, že je obvod správně zapojen.
2. Buďte prosím opatrní, abyste při instalaci nepoškodili skleněný 

panel.
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