
  

 

 

Güç: AAA pil *2     Protokol: RF-2.4G    Kontrol Edilebilir Uzaklık: Engelsiz 30 Metre 

Fonksiyonlar: DIM ve CCT Ayarı, grup kontrolü, tüm kontrol, sahne modu ayarı, nominal akım ayarı, CCT aralığı ayarı, uzaktan 

kumanda kimlik kopyası, uzaktan kumanda kimlik ayarı 

Sertifikasyon: CE, FCC  FCC ID: 2ANG3TGCC-HR-B1 

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur 

Kullanma Talimatı: 

1.Kimlik numarasını ayarlama: (Eşleştirme) 

 

Adım 1: Anahtarı kullanarak ışığı AÇIN 

Adım2: 0 ile 99 arasında herhangi bir sayıya basın ve ardından “       ”  

tuşuna basın 

Adım3: Adım2'de ki işlemi tekrarlayın, ışık bir kez yanıp sönecektir 

Adım 4: Işığı anahtar ile kapatın 20sn bekleyin tekrar açtığınızda  

kurulum tamamlanacaktır. 

 

Not: Bir kimlik numarasındaki tüm kontrol cihazları kontrol edilebilir 

mesafe içinde olmalıdır. 

 

 

2. Işık kontrolü 

2.1 Fonksiyon düğmeleri: Resim olarak gösterilmiştir 

2.2 Tek bir grubu kontrol etme: 

Grubun kimlik numarasına basın ve ardından fonksiyon tuşuna basın (AÇIK / KAPALI, 4 kademeli DIM, 4 kademeli CCT ayarı, 

kademesiz DIM, kademesiz CCT ayarı) 

2.3 Tüm grupları kontrol etmek için: Uzaktan kumandayla eşleştirilmiş tüm grupları kontrol etmek için “      ” tuşuna basın 

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

önce kimlik numarasına basmanız gerekmez. 

3.Kumanda cihazını yeni kumandaya kopyalama 

3.1 Kopyalama: Yeni uzaktan kumandanın “          ” tuşuna ve orijinal uzaktan kumandanın “     ” tuşuna aynı anda basın ve 

gösterge 3 kez yanıp sönene kadar 10 saniye basılı tutun, ayarı tamamlayın 

Not: Denetleyicilerin kopya kimliğinden sonra, tüm denetleyiciler aynı ışıkları denetleyebilir ve aynı işlevlere sahip olabilir 

3.2 Kurtarma: Orijinal uzaktan kumandadan kimlik kopyalayan uzaktan kumandanın “         ” ve “      ” tuşlarına basın, 

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

4. Gece ışığı modu 

Gece ışığı moduna girmek için uzaktan kumanda tarafından ışık KAPALI konuma getirildiğinde “         ” tuşuna basın 

Not: Gece ışığı modunda, ışık en düşük parlaklıkta olacaktır 
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5. Sahne modu: Bu uzaktan kumanda “A” ve “B” sahnelerini kaydedebilir 

5.1 Hafızaya kaydetme:   

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

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

ardından sahne kaydedilir 

5.2 Geri Alma: Adım1: Işığın kimlik numarasına basın         Adım2: “       ”, “     ”, “      ” veya “      ” üzerine basın, ışık 

önceden ayarladığınız sahneye girecektir 

6. Uzaktan kumanda kimliği kurulumu 

Adım 1: “     ” tuşuna yaklaşık 6 saniye basın, gösterge AÇIK olacaktır 

Adım 2: Kimliği ayarlamak için sayı tuşuna basın, kimlik 0-65000 arasında herhangi bir sayı olabilir, ardından “        ” tuşuna basın 

Adım3: Adım 2'yi tekrarlayın, gösterge 5 kez yanıp sönecek ve ayarı tamamlayacaktır 

Not: Uzaktan kumandaların kimlikleri aynı ise, kontrolörler aynı işleve sahiptir 

7. Demo gösterim modu 

Işığın kimliğine basın, ardından otomatik demo gösterim moduna girmek için “                 ” düğmesine basın 

8. Nominal çıkış akımı kurulumu 

Adım 1: Sürücünün kimlik numarasına basın ve ardından otomatik daire gösterim moduna girmek için “               ” düğmesine 

basın 

Adım 2: 1-64 arasındaki sayı tuşuna basın ve ardından “      ” tuşuna basın. Rakam büyüdükçe çıkış akımı artar. 

Adım 3: 5 saniye boyunca kapatın ve sonra açın, ayarı tamamlayın 

 

LEKOLED, bu talimatı haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar. 
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