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Nástenný dotykový ovládač
Model: FUT087

Užívateľský manuál
Vlastnosti produktu
Nástenný dotykový ovládač je novo vyvinutý diaľkový ovládač v elegantnom vzhľade. Používa 
vysoko precízni IC, citlivosť na dotyk je vysoká. Funguje na 2,4G bezdrôtovej frekvencií, ktorá 
prináša výhody ako nízka spotreba energie, veľký dosah a prestupnosť signálu.

Parametre

Diagram produktu

Vypnutie svetla
Krátke stlačenie tlačidla OFF, dlhým stlačením sa zapne režim nočného svetla
Stmievanie
Nastavenie intenzity svetla 1~100%

Montáž

pracovné napätie
vysielací výkon

standby spotreba
pracovná teplota

Frekvencia
Modulácia

ovládacia vzdialenosť

3V (2XAAA batéria)
6dBm
10uA
-20~ 60°C 
2400-2483,5MHz
GFSK
30m

Párovanie/Odpárovanie

Párovanie.
1. Vypnite svetlo, po 10s znovu zapnite.
2. Ak je svetlo zapnuté, krátko stlačte tlačidlo “ON“ 3krát do 3s od zapnutia svetla.
3. Ak sa párovanie podarilo svetlo 3x pomaly blikne. 

Poznámka: Ak svetlo nebliklo 3x pomaly, párovanie sa nepodarilo (vypnite svetlo a opakujte 
párovanie znova).

Odpárovanie
1. Vypnite svetlo, po 10s znovu zapnite.
2. Ak je svetlo zapnuté, krátko stlačte tlačidlo “ON“ 5krát do 3s od zapnutia svetla.
3. Ak sa odpárovanie podarilo svetlo 10x rýchlo blikne. 

Poznámka: Ak svetlo nebliklo 10x rýchlo, odpárovanie sa nepodarilo (vypnite svetlo a opakujte 
odpárovanie znova).

Upozornenie
1. Nástenný dotykový ovládač dokáže ovládať iba špecifické Mi-Light produkty.
3. Ak počas používania na diaľkovom ovládači rýchlo bliká svetlo, vymeňte batérie. 
3 .Počas vkladania batérií nedržte prsti na dotykovej ploche ovládača. Ak je citlivosť dotyku 
znížená, vyberte a znovu vložte batérie. 
4. Diaľkový ovládač sa nesmie používať na miestach s vysokou vlhkosťou, prašnom a 
elektrostatickom prostredí. Používajte ho iba v suchom interiéry.
5. Ovládač nepoužívajte v miestach s veľkým elektromagnetickým vyžarovaním, môže to mať 
vplyv na dosah a ovládanie.

1. Vyberte požadované miesto. 
Pripevnite základňu ovládača skrutkami
tak aby šípka smerovala hore.

2. Vložte batérie a ovládač 
nasuňte na základňu.

3. Ovládač zatlačte a mierne 
otočte do ľavej strany.

3. Pre odobratie ovládača zo základne
ho otočte mierne doprava. 

17mm

Ø80mm

Intenzita svetla
100%Intenzita svetla

1%

zapnutie, 
párovanie/

odpárovanie

vypnutie

Dovoz a distribúcia:
Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice
Vyrobené v Číne


