
Használati utasítás 

Két csatornás távirányítóhoz 

 

 



A.) Beállítás a távirányítóval 

 

1. Funkcionális gombok 

              

 

 

KI/BEKAPCSOLÓ                                          Jobbra léptető gomb  

  

 

 LED fényerő állítása 10%-os fokozatokkal   Időzítő beállítása 

 

 

  ID beállítás és többszörös összekapcsolás gomb               Megerősítő gomb  

 

  Idő és hőmérsékletszabályozás         Visszaállítás 

 

  Módválasztó                            

 

 

 

            “A” csatorna fényintenzitásának egyedi szabályozása  

 

                     

           “B” csatorna fényintenzitásának egyedi szabályozása                             

 

 

 

      

 

 
 

MEGJEGYZÉS: Készenléti módba kell állítani a készüléket mielőtt, beprogramozná! 



2. Helyi rendszer időbeállítása . 

Nyomja meg a        gombot amikor készenléti üzemmódba került nyomja meg a  az óra 

beállításához,  majd a  gombokkal állítsa be a percet is; végül nyomja meg a  

gombot, hogy mentse a beállításokat.  

 

3. Nézze meg a lámpa üzemi hőmérsékletét. 

Nyomja meg duplán a  gombot készenléti üzemmódan. 

 

4. Többszörös linkelési funkció  

Az azonosítószáma a lámpának  , és a távirányító beleegyezik hogy irányítsa az összes fényt 

az  azonosítóval, vagyis a távirányítóval egyszerre tudja állítani az öszes lámpát. 

 

Amennyiben egyesével szeretné állítani a lámpákat, kövesse a következő utasításokat: 

 

 Adjon minden egyes lámpának különböző azonosítószámot. 

Nyomja meg a    t   gombot kétszer, megjelenik a hőmérséklet a kijelzőn , ezután nyomja meg a 

 gombot , az előző azonosítót mutatja, a kijelző  nyomja meg a  gombok 

egyikét, hogy új azonosítót adjon az eszköznek például: , 

Vegye figyelembe, hogy az új azonosító nem lehet  és olyan számot se adhat, meg amit már 

megadott egy másik eszköznek. Nyomja meg az  gombot, hogy mentse a beállításait. 

 

 Távirányító feloldása. 

Nyomja meg az  gombot, át fog változni  (ez az azonosítószáma), aztán nyomja meg 

az  gombot ismét , a kijelzőn a következőt fogja látni  ,  nyomja meg a  

gombok egyikét ameddig a következőt nem látja a kijelzőn , végül nyomja meg az  

gombot , a távirányító működni fog, viszont az azonosító még mindig  less. 

 

Megjegyzés: a táviránytó 1 perc után ki fog lépni ebből a beállításból, ha nem használja. 



 

5. Fényerő beállítások  

 

 

 

 Hogyan állíthatja az összes lámpa fényerősségét? 

A. Lépjen a készenléti módba, majd nyomja meg a  gombok egyikét, hogy növelheti vagy 

csökkentheti a fényerőt 10%-kal a skálán . 

B. Lépjen a készenléti módba, majd nyomja meg a  gombok egyikét, hogy növelheti vagy 

csökkentheti a fényerőt 1%-kal a skálán . 

 

 

 Hogyan állthatja a fényerőt egyesével a LED csatornákon? 

Lépjen a készenléti módba, majd nyomja meg az adott csatornához tartozó gombok egyikét 

ezzel egyesével állíthatja a LED csatornák fényerősségét. 

  

   “A” csatornával irányíthatja a FEHÉR fényeket  

  “A” csatornával irányíthatja a KÉK fényeket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        LED csatorna 

                               fényerősség %-ban 

 

 

 



 

 Hogyan programozhatja be az időzítést és a fényerőt? 

  

Két LED csatorna, minden egyes LED csatornának 8 időzónája van 24 órára. 

 

Q pontnál jelölt fénybeállítás: amikor 12:00-kor a “B” LED csatorna 30%  fényerősséggel 

üzemel 

Lépés Gomb Eljárás Kijelző 

1 

 

Lépjen be a 

programozható 

fénybeállításokba  

 

2  Válassza ki a LED 

csatornát  

3 

 

Válassza ki az időzítési 

pontot  

4  Aktiválja az időzítési 

pontot   

5 

 

Erősítse meg és lépjen 

az időzítő beállításokba 

 

6 

 

Időzítő beállítása  

( óra= balra/ jobbra 

gombok) 

( perc=fel/le gombok ) 

 

7 

 

Erősítse meg az időzítő 

beállításait 

 

8 

 

A kiválasztott 

fényerősség beállítása 

(léptesse a fel/le 

gombokkal) 

 

9 

 

Mentsen el minden 

beállítást 

 

 

MINDEN időpontra beállítható, a fent szereplő beállítás csak példaként szerepel.  



 

B.) Beállítás a manuálisan a gombokkal 

     

 1. Helyi rendszer időbeállítása 

Nyomja meg a “4”-es gombot pár másodperc múlva beállíthatja a pontos időt, a  nyomja meg a 

“2”-es és a “3”-s gombot hogy a perceket be tudja állítani, az “1”-es gombbal pedig az órát, majd 

nyomja meg a “4”-es gombot majd pár másodperc múlva írja be a hőmérsékletet, aztán nyomja meg 

ismét a 4”-es gombot hogy visszatérjen az alap kijelzőhöz. 

 

 2. Állítsa be a fényerősséget minden egyes LED csatornán manuálisan a gombokkal 

① Nyomja meg a “4”-e gombot hogy váltson az “A” és “B” csatorna között. 

② A “2”-es és “3”-as gombokkal tudja állítani az adott csatorna fényerősségét. 

 

 3. Programozható funkció beállítása 

③ Nyomja meg az “1”-es gombot egy másodpercig kb. hog belépjen az időzítő 

beállításokhoz  

④ Nyomja meg a “3”-as gombot, hogy létrehozzon egy időpontot  

⑤ Nyomja meg a “4”-es gombot, hogy válasszon a LED csatornák közül “A” vagy “B”  

⑥ Nyomja meg a “2”-es gombot, hogy bekapcsolja az időzítést  

⑦ Nyomja meg az “1”-es gombot hogy be tudja állítani az időzítő pontos időpontját. “2”-es és “3”-as 

változtathatja a perceket，“4”-e gombbal pedig az órákat，“1”-es gombbal tudja elmenteni a 

beállításokat és tovább léptetni a fényerőség beállításához, “2”-es és “3”-as gombokkal állíthat a 

fényerősségen, majd végül az “1”-es gomb megnyomásával elmehtneti a beállításokat és 

visszatér az alap felületre.    

4. Memória függvény  

Automatikusan elmenti a beállításokat, ha 45 másodpercig nem kap utasítást. 

Amennyiben a beállítások alatt megszűnik az áramellátás a lámpa az alapbeállítások fog üzemelni az 

áramszünet után. 

 

C. Gyári beállítások visszaállítása és Alapbeállítások 

1. Gyári beállítások visszaállítása 

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a  gombot aztán a és  gombokat a gyári beállítások 

visszaállításához.  

 

 



2. Alapbeállítások  

Az alapértelmezett felületen nyomja meg a     gombot, hogy aktiválja az alapértelmezett 

beállításokat kijelzőn a következőt látja:   （a pontoknak villognia kell) ,  

aztán nyomja meg  gombot ismét, hogy kilépjen az automatikus futtatáshoz.     

ALAP BEÁLLÍTÁS 

 


