
Çok Fonksiyonlu Uzaktan

Kumanda

Kullanım Kılavuzu
V:1.0

LEKOLED Teknoloji Şirketi

Sayfa 1/8



Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumanda

AÇ/KAPAT

4 Adım CCT Ayarı

4 Kademeli Karartma

Zamanlama AÇ/KAPAT

Kademesiz CCT Ayarı

Kademesiz Karartma

Tüm Kontrol

Sahne Modu A / B

Kimlik tuşları, 0-99, 

toplam 100 grup

arasında ışığın

kimliğini ayarlayabilir

Kimlik Kopyalama tuşu

Kimlik Ayar Anahtarı

Güç:  AAA batarya *2  3VDC

Protokol: RF-2.4G

Kontrol Edilebilir Mesafe: 30 Metre Engelsiz

Fonksiyonlar: Karartma ve CCT ayarı, grup kontrolü, tüm

kontrol, zamanlama AÇIK / KAPALI, uzaktan kumandalı kopya, 

sahne modu, gece lambası modu

Sertifikasyon：CE, FCC

FCC Kimliği: 2ANG3TGCC-HR-B1

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. İşletim aşağıdaki

iki koşula tabidir:

(1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve

(2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de 

dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Notlar:

(1) Metal ekranlamaya izin verilmez.

(2) Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmayacaksa lütfen pili çıkarın.

(3) RF kontrol davranışını sağlamak için bu cihazı çevredeki elektromanyetik

parazitlerden mümkün olduğunca uzak tutun.
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Işıkların Kimlik Numarasını Ayarla

Adım1: Işığı anahtar ile AÇIN

Adım2: 0 ile 99 arasında bir sayıya basın ve ardından tuşuna basın

Adım3: Adım 2'yi tekrarlayın, ışık bir kez yanıp söner.

Adım4: Işığı 10 saniye içinde kapatın ve ardından ayarı tamamlayın.

Not: Bir kimlik numarasında, ışık sayısı kontrol edilebilir mesafe içinde sınırlandırılamaz.

Örnek: Işığı No.1 olarak ayarlayın

Işığı

AÇIN

Adım 1 Adım 2 Adım 3 Adım 4

Adım 2’yi 

tekrar 

edin, 

sonra ışık 

yanıp 

söner

Işığı

KAPATIN

Sayfa 3/8



Grup Kontrolü ve Tüm Denetim

Fonksiyon : Sayfa 2'deki giriş olarak

Tek grubu kontrol etme: Grubun kimlik numarasına basın ve ardından fonksiyon tuşuna basın. 

(AÇ / KAPAT, 4 kademeli karartma, 4 kademeli CCT ayarı, kademesiz karartma, kademesiz CCT 

ayarı)

Not: Uzaktan kumanda son kimlik numarasını hatırlayacaktır, aynı grubu kontrol etmek istiyorsanız, işlev tuşlarına her 

basmadan önce kimlik numarasına basmanız gerekmez.

Tüm Gruplar Kontrolü: Uzaktan kumandayla eşleştirilmiş tüm grupları kontrol etmek için “   ” 

tuşuna basın.

Örnek 1: No.1 ışığını sıcak beyaza çevirin Örnek 2: Tüm ışıkları kısın

Not: Kademesiz karartma veya kademesiz CCT ayarı için tuşa basmaya devam edin. Sayfa 4/8



AÇ/KAPAT Zamanlaması

Ayarlama:

Adım 1: Ayarlanacak ışığın kimlik numarasına basın ve ardından “” tuşuna basın

Adım 2: 1 - 99 arasındaki sayı tuşlarına basın, ardından “” zamanlama AÇIK tuşuna veya “” 

zamanlama KAPALI tuşuna basın, ardından ayarı bitirin. “1” 10 dakikayı temsil eder.

İptal:

Adım1: Ayarlanacak ışığın kimlik numarasına basın ve ardından “” tuşuna basın

Adım2: Sayı tuşuna 0 basın, ardından iptal etmek için “” zamanlama AÇIK tuşuna veya “” zamanlama

KAPALI tuşuna basın

Örnek 1: 20 dakika sonra 1 numaralı ışığı kapatın

Not: MCU zamanlayıcısının doğruluğu nedeniyle, yukarıdaki ayar süresi farklı sürücüler için farklı olabilir.
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Uzaktan Kumandanın Kimliğini

Kopyalama
Ayarlama:

Yeni uzaktan kumandanın “” tuşuna ve orijinal uzaktan kumandanın “” tuşuna aynı anda

basın ve gösterge 3 kez yanıp sönene kadar ayarı 10 saniye bekleyin.

Not: Denetleyicilerin kimlik kopyalamasından sonra, tüm denetleyiciler aynı ışıkları denetleyebilir ve aynı işlevlere sahip olabilir.

Kurtarma:

Orijinal uzaktan kumandadan kimlik kopyalayan uzaktan kumandanın “” ve “” tuşlarına

basın, gösterge yanıp sönene kadar 10 saniye bekleyin, ardından kontrol cihazı kimliğini kurtarır.

Örnek 1: Uzaktan kumandanın kimliğini kopyala

Orijinal Kumanda Yeni Kumanda

Örnek 2: Uzaktan kumandanın kurtarılması
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Gece Işığı Modu

Ayarlama:

Gece ışığı moduna girmek için uzaktan kumanda tarafından ışık KAPALI konuma

getirildiğinde “” tuşuna basın.

Not: Gece ışığı modunda, ışık en düşük parlaklıkta olacaktır.

Örnek 1: 1 numaralı ışığı gece lambası modu olarak ayarlayın
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Sahne Modu

Ayarlama:

Adım 1: Işığı tercihinize göre ayarlayın. Adım 2: Işığın kimlik numarasına basın.

Adım 3: “” tuşuna basın ve ardından “” veya “” tuşuna basın, ışık 1 kez yanıp söner, 

ardından sahne A sahnesi veya B sahnesi olarak kaydedilir.

Not: Bu uzaktan kumanda “A” ve “B” sahnelerini kaydedebilir.

Hatırlatma:

Adım 1: Işığın kimlik numarasına basın.

Adım 2: “” veya “” üzerine basın, ışık önceden ayarladığınız sahne moduna girecektir.

Örnek 1: 1 numaralı ışığı sahne A olarak ayarlayın

Işığı

tercihinize

göre

ayarlayın.

Örnek 2: Sahne A olarak 1 numaralı

ışığı hatırlatın
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