
匈牙利语 HU

Típusszám: FUT006 / FUT007
Color Temperature Remote Control



Ez a kézikönyv két azonos funkciójú távirányítót ír le. Használja a világszerte használt 2,4 
GHz-es frekvenciát, a GFSK vezérlési módszert, alacsony energiafogyasztással, nagy távolságú 
átvitellel, erős interferencia-ellenességgel és gyors kommunikációs sebességgel. 
Szabályozhatja a megado� Mi-Light / MiBoxer intelligens lámpát a színhőmérséklet és a 
fényerő változtatásával.

2. Termékek kulcsdiagramja
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● Az összes ke�ős fehér fény egyidejű elsöté�téséhez vagy a színhőmérséklet megváltoztatásához 
először nyomja meg a “MINDEN BE” gombot.

● Ehhez az egyes lámpákhoz először nyomja meg a “Zóna BE” gombot. Másodszor, állítsa be a 
színhőmérséklet vagy a fényerő beállítását.

● Egyetlen (ke�ős fehér) lámpa éjszakai fény üzemmódjának bekapcsolásához nyomja meg és tartsa 
lenyomva a “Zóna KI” gombot a 4 zóna valamelyikén.

● Az összes lámpa éjszakai fény módban történő bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a 
“MINDEN KI” gombot.

● A FUT006 távirányítónál az alapértelmeze� mód a fényerő beállítása, a kerék balról jobbra 
forgatásával, a fényerő növelésével, jobbról balra, a fényerő csökkentésével. Váltás a 
színhőmérséklet beállítására a középső gomb egyszeri megnyomásával, balról jobbra, hidegebb, 
jobbról balra, melegebb.



Megjegyzés: A lámpa a távirányítóval való összekapcsolás után működhet.
3. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Útmutató a kód összekapcsolásához

Összekapcsolás /
leválasztás gomb

Kapcsolja ki a fény 10 
másodperc múlva, majd 
kapcsolja be újra.

A fény 3-szor lassan 
felvillannak azt jelen�, 
hogy az összekapcsolás
sikeresen megtörtént.

Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fen� 
lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)
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Erő Fény

Útmutató a kód leválasztásához

Kapcsolja ki a fény 10 
másodperc múlva, majd 
kapcsolja be újra.

A fény 10-szer gyorsan
felvillannak, azt jelen�, 
hogy a szétválasztás 
sikeresen megtörtént.

A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fen� 
lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)
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FényFényErő

Nyomja meg röviden az 
“  I  ” gombot 3-ször 3 
másodpercen belül, 
amikor a lámpa világít.

Nyomja meg röviden a 
“  I  ” gombot 5-ször 3 
másodpercen belül, ha a 
lámpa világít.

A leválasztásnak ugyanabban 
a zónában kell lennie, mint az 
Összekapcsolásnak

Összekapcsolás /
leválasztás gomb



Kínában készült

1. Ez a távirányító csak meghatározo� Mi-Light / MiBoxer termékeket irányít; nem minden Mi-Light / 
MiBoxer sorozat működik ezen a távirányítón.

2. Ha a távirányító használatakor a jelze� lámpa gyorsan villog, kérjük, időben cserélje ki az elemet. 
Kérjük, ne használjon rossz minőségű elemet, hogy elkerülje az elemfolyadék szivárgását, ami 
károsíthatja a távvezérlőt.

3. Ez a 2,4 GHz-es távirányító precíz elektronikai termék; ne használja nedves, magas hőmérsékletű, 
poros és nagyfeszültségű környezetben; Kíméli beltéri, száraz és sta�kus elektromosság nélküli 
környezetben.

4. Kérjük, ne használja a távirányítót nagy hatótávolságú fémen vagy erős elektromágneses hullámú 
területen, különben rosszul befolyásolja a vezérlési távolságot.

5. Figyelem

4. Több lámpa csoportosítása
Végtelen számú fényt adhat a zónához a 4 csatornás távirányítón, ha a lámpákat különböző 
zónákhoz kapcsolja. Így teljesen rugalmasan hozhat létre különböző csoportkombinációkat. Az 
alábbiakban néhány csoportosítási példát láthat.

Megjegyzés:
1. A felhasználó szükség szerint szabadon újraprogramozhat. Egy távirányító számtalan lámpát 

vagy vezérlőt vezérelhet, de egy lámpát vagy vezérlőt csak négy távirányító vezérelhet (Max).
2. Kérjük, ellenőrizze az akkumulátor beszerelését és a vezérlőt (teljesen kisü� az áramot), 

amikor programoz a ki- és bekapcsolás után.


