
NÁVOD PRO OVLADAČE DIGITÁLNÍHO OSVĚTLENÍ 

Popis multifunkčního dálkového ovladače a jednoduchého dálkového ovladače 
Napájení: AAA baterie × 2; Způsob komunikace: RF-2.4G; Účinný dosah: 20 m (bez překážek) 
Počet ovladatelných svítidel: 1 ovladač může ovládat až 99 skupin svítidel, počet svítidel v jedné skupině není omezen. 
Identifikační číslo (ID) svítidel: ID svítidel může být v rozmezí 1 až 99. 
Ovládání mnoha funkcí: Zapnutí/vypnutí, stmívání a nastavení barevné teploty, načasované zapnutí/vypnutí, vyvolání 
2 světelných scén, automatické stmívání, noční osvětlení. 
Kopírování identifikačního čísla (ID) dálkového ovladače: Každý dálkový ovladač má svoje identifikační číslo (ID). 
Jeden ovladač může zkopírovat a používat ID jiného ovladače, aby mohl ovládat stejné svítidlo. Poté je možné obnovit 
původní ID ovladače. 

Postup ovládání 

Kroky pro nastavení ID čísla svítidel 
① Vypněte svítidlo vypínačem na 3 sekundy, pak svítidlo zapněte a během 10 sekund proveďte kroky ② a ③.  

② Stiskněte 1 tlačítka dálkového ovladače a pak stiskněte tlačítko , poté opět stiskněte 1 a opět . 

③ Pokud uděláte chybu, opakujte krok ②; svítidlo pak 1× blikne. 

④ Vypněte svítidlo vypínačem během 10 sekund. Pak dokončete nastavení.  

Ovládání svítidel 
Funkce tlačítek: Viz obrázek vpravo. 
Ovládání jedné skupiny: Zadejte ID číslo svítidla, které 
chcete ovládat, a pak stiskněte jedno z funkčních tlačítek 
(zapnutí/vypnutí, barevná teplota, jas). 

Ovládání všech svítidel: Stiskněte tlačítko  pro 

ovládání všech skupin. 

Načasování zapnutí/vypnutí 
Zadejte ID číslo svítidla, které chcete nastavit, a pak 
stiskněte tlačítko .  
Nastavení: Pomocí číselných tlačítek zadejte 1–99 a 

stiskněte tlačítko  pro načasované zapnutí nebo 

tlačítko  pro načasované vypnutí“. Pak dokončete 

nastavení. Jednotkou načasování je 10 minut. 
Zrušení: Stiskněte tlačítko „0“ a pak stiskněte tlačítko 

 pro zrušení načasovaného zapnutí nebo tlačítko  

pro zrušení načasované vypnutí. 

Kopírování ID čísla dálkového ovladače 
Stiskněte současně tlačítko  na jednom ovladači a 

tlačítko  na dalším ovladači a držte 6 sekund. 

Indikátor 3× zabliká. Pak dokončete nastavení. 
Obnova ID: Na ovladači, do kterého bylo zkopírováno ID 

číslo jiného ovladače, stiskněte tlačítko  a tlačítko 

 po dobu 6 sekund. Indikátor 3× zabliká. 

Režim nočního osvětlení 
Stiskněte tlačítko , když je svítidlo vypnuté dálkovým 
ovladačem, abyste přešli do režimu nočního osvětlení. 

Kruhový režim 
Zadejte ID číslo svítidla a pak stiskněte  (vlevo, vpravo, nahoru, dolů), abyste přešli do kruhového režimu. 
(režim cyklického střídání barev.)  

Světelná scéna 
Systém dokáže uložit dvě světelné scény (nastavení světla): „A“ a „B“ 
Uložení: 
① Nastavte světlo podle vašich preferencí.  
② Zadejte ID číslo svítidla. 

③ Stiskněte tlačítko  a pak stiskněte tlačítko  nebo . Svítidlo 1× blikne a nastavená scéna se uloží. 

Vyvolání: 
① Zadejte ID číslo svítidla. 

② Stiskněte tlačítko  nebo  a svítidlo přejde do přednastavené scény. 
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