
Modellszám: T1 / T2 / T3 / T4 & B0 / B1 / B2 / B3 / B4 &
B1-B / B3-B / B4-B

Panel távirányító

Subordinate New Brand



1. Jellemzők

2. Paraméterek

Üzemi feszültség: 3V (2*AAA)
Erőátvitel: 6dBm
Készenlé� energiafogyasztás: 20uA
Átviteli frekvencia: 2.4GHz

Üzemi hőmérséklet:  -10~40°C
Szabályozási távolság: 30m
Méret: 86*86*16mm

B sorozat: 3V (2*AAA elem) működik
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Nagy pontosságú kapaci�v érintőképernyős IC -t alkalmazunk. Érintés a képernyő 

nagyon stabil; 2,4 GHz -es nagyfrekvenciás vezeték nélküli vezérlés, hosszú távolságvezérlés, 

alacsony energiafogyasztás és nagy sebesség átviteli sebesség.

Ez a termék rendelkezik T és B sorozatokkal, és a különbség az áramellátás módja. 

Mindkét sorozat 4 féle: T1/B1 4 zónás szabályozható távirányító; T2/B2 CCT 4 zónás 

panel távirányító; T3/B3 4 zónás RGB/RGBW panel távirányító; T4/B4 4 zónás 

RGB+CCT panel távirányító. Ez a termék széles körben működik intelligens LED 

-ünkön Világítás, LED vezérlő és intelligens panelvezérlő stb.



T sorozat: AC100~240V tápellátás
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Üzemi feszültség: AC100~240V
Erőátvitel: 6dBm
Készenlé� mód: 0.15W
Átviteli frekvencia: 2.4GHz

Üzemi hőmérséklet:  -10~40°C
Szabályozási távolság: 30m
Méret: 86*86*31mm



3. A billentyűk funkciója
Megjegyzés: Amikor megérin� a gombot, a LED jelzőlámpa világít
villogjon egyszer más hanggal (Érintse meg a csúszkát hang nélkül).

B1& B1-B & T1 
4 zónás panel távirányító (fényerő)

Zóna BE

Zóna KI

MINDEN KI

4x (un) Link Light

Tompító csúszka
60S késleltetés KI

MINDEN BE

Érintse meg a fényerő -szabályozó csúszkát a fényerő 1 ~ 100%-os 
beállításához.

Érintse meg a Mester gombot, kapcsolja be az összes kapcsolt lámpát.
Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelzőhang BEkapcsolásához.

Érintse meg a KI gombot, kapcsolja ki az összes kapcsolt lámpát.
Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelző hang kikapcsolásához.

Érintse meg a Zóna BE lehetőséget, kapcsolja be a zónához kapcsolódó 
világítást.

Érintse meg a Zone OFF gombot, kapcsolja ki a zónához kapcsolt világítást.

Amikor a lámpa világít, nyomja meg a “60S Delay OFF” gombot, 
a lámpa kikapcsol, Automa�kusan 60 másodperc után.



MINDEN KI

4x (un) Link Light

Tompító csúszka

Zóna BE

Zóna KI

60S késleltetés KI

MINDEN BE

Érintse meg a fényerő -szabályozó csúszkát a fényerő 1 ~ 100%-os 
beállításához.

Érintse meg a Mester gombot, kapcsolja be az összes kapcsolt lámpát.
Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelzőhang BEkapcsolásához.

Érintse meg a KI gombot, kapcsolja ki az összes kapcsolt lámpát.
Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelző hang kikapcsolásához.

Érintse meg a Zóna BE lehetőséget, kapcsolja be a zónához kapcsolódó 
világítást.

Érintse meg a Zone OFF gombot, kapcsolja ki a zónához kapcsolt világítást.

Amikor a lámpa világít, nyomja meg a “60S Delay OFF” gombot, 
a lámpa kikapcsol, Automa�kusan 60 másodperc után.

CCT csúszka

A színhőmérséklet módosításához érintse meg a csúszkát.

B2 & T2
4 zónás panel távirányító (Színhőmérséklet)



Érintse meg a fehér gombot a fehér fény üzemmódhoz.

Váltási módok.

Érintse meg a színcsúszkát, válassza ki a kívánt színt.

Lassítsa a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.

Gyorsítsa fel a sebességet a jelenlegi dinamikus módban

MINDEN BE: Érintse meg az összes kapcsolt lámpa bekapcsolásához.
Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelzőhang BEkapcsolásához.
Zóna (1-4) BE: Érintse meg a zónát ON, kapcsolja be a zónához kapcsolódó világítást.

MINDEN KI: Érintse meg az összes kapcsolt fény kikapcsolásához.
Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelző hang kikapcsolásához.
Zóna (1-4) KI: Érintse meg a zónát KI, kapcsolja ki a zónához kapcsolódó világítást.

Mód sebesség +

Mód sebesség  -
Zóna BE & 
4x (un) Link Light

Fehér

Mód

Színcsúszka

Zóna KIMINDEN KI

MINDEN BE

Érintse meg a fényerő -szabályozó csúszkát a fényerő 1~100%-os beállításához.

B3 & B3-B & T3
4 zónás panel távirányító (RGBW)

Tompító csúszka



B4 & B4-B & T4
4 zónás panel távirányító (RGB+CCT) 

Fehér fény módban állítsa be a színhőmérsékletet;
Színes fény módban módosítsa a színtelíte�séget.

CCT csúszka/
Telíte�ség

Színcsúszka

Érintse meg a színcsúszkát, válassza ki a kívánt színt.

Érintse meg a fehér gombot a fehér fény üzemmódhoz.

Váltási módok.

Lassítsa a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.

Gyorsítsa fel a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.

MINDEN BE: Érintse meg az összes kapcsolt lámpa bekapcsolásához.
Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelzőhang BEkapcsolásához.
Zóna (1-4) BE: Érintse meg a zónát ON, kapcsolja be a zónához kapcsolódó világítást.

MINDEN KI: Érintse meg az összes kapcsolt fény kikapcsolásához.
Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelző hang kikapcsolásához.
Zóna (1-4) KI: Érintse meg a zónát KI, kapcsolja ki a zónához kapcsolódó világítást.

Érintse meg a fényerő -szabályozó csúszkát a fényerő 1~100%-os beállításához.

Mód sebesség +

Mód sebesség  -
Zóna BE & 
4x (un) Link Light

Fehér

Mód

Zóna KIMINDEN KI

MINDEN BE

Tompító csúszka



B0
Panel távirányító (RGB+CCT) 

Nyomja meg a gombot a fehér fény megszerzéséhez.

Érintse meg A ON gombot, kapcsolja BE a kapcsolt eszközt.

Érintse meg az OFF gombot, kapcsolja ki a kapcsolt eszközt.

színtelíte�séget. Csúsztassa a fényerő csúszkát a fényerő beállításához.

A színgyűrű megérintése megváltoztathatja a színt.

Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan;
Wijzig de kleurverzadiging in de kleurlichtmodus.

Sta�kus zöld fény
Sta�kus kék fény

Sebesség  - /60s 
késleltetés zárási

Sebesség +/10 perc
késleltetés zárási

Mód

Tompító csúszka

BE/ Linkelés(leválasztás)
Sta�kus vörös fény

KI

CCT csúszka/
Telíte�ség

Fehér Színgyűrű

Dinamikus módváltó gomb.

Sta�kus vörös fény.

Sta�kus zöld fény.

Sta�kus kék fény.

Gyorsítsa fel a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.
Sta�kus üzemmódban nyomja meg a 2 másodpercet, a fény egyszer be van 
kapcsolva, és a lámpa 10 perc elteltével kialszik.

Lassítsa a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.
Sta�kus üzemmódban nyomja meg a 2 másodpercet, a fény egyszer be 
van kapcsolva, és a lámpa 60 másodperc elteltével kialszik.



4. Linkelés / leválasztás ( B1-B4 & T1- T4 & B1-B/B3-B/B4-B )
Összekapcsolási utasítások

Lekapcsolási utasítások

A fény villog 3 az idő lassan 
azt jelen� a linkelés 
megtörtént sikeresen

3

Ha a jelzőfény nem villog lassan, akkor az összekapcsolás sikertelen volt, 
please kapcsolja ki világítson újra, és kövesse ismét a fen� lépéseket.

Kapcsolja ki a fény, 10 
után másodperc 
kapcsoló újra be.

1 2

Erő Erő

3

Ha a jelzőfény nem villog gyorsan, a leválasztás sikertelen volt, akkor kapcsolja ki
kapcsolja vissza a fényt, és kövesse a fen� lépéseket a leválasztáshoz.

1 2

A leválasztásnak a
ugyanaz a zóna a linkeléssel

Amikor felgyullad a fény, rövid 
megnyomás "      " 5 alkalommal 
3 másodpercen belül.

Linkelés/
leválasztás gomb

Linkelés/
leválasztás gomb

Erő Erő

Kapcsolja ki a fény, 10 
után másodperc 
kapcsoló újra be.

Amikor felgyullad a fény, röviden 
nyomja meg bármelyik zónát "      " 
belül 3 alkalommal 3 másodpercig.

A villogó fény 10 gyorsan,
a leválasztást jelen�
sikeresen



Összekapcsolási utasítások

Lekapcsolási utasítások

Ha a jelzőfény nem villog gyorsan, a leválasztás sikertelen volt, akkor kapcsolja ki
kapcsolja vissza a fényt, és kövesse a fen� lépéseket a leválasztáshoz.

Linkelés / leválasztás

31 Wanneer die lig aan is, druk 
"ON" 3 keer in 3 sekondes.

2

31 2

Linkelés/
leválasztás gomb

Linkelés/
leválasztás gomb

( B0 )

Erő Erő

Erő Erő

Amikor felgyullad a fény, 
rövid megnyomás "ON" 5 
alkalommal 3 másodpercen 
belül.

Kapcsolja ki a fény, 10 
után másodperc 
kapcsoló újra be.

Kapcsolja ki a fény, 10 
után másodperc 
kapcsoló újra be.

A fény villog 3 az idő lassan 
azt jelen� a linkelés 
megtörtént sikeresen

A villogó fény 10 gyorsan,
a leválasztást jelen�
sikeresen

Ha a jelzőfény nem villog lassan, akkor az összekapcsolás sikertelen volt, 
please kapcsolja ki világítson újra, és kövesse ismét a fen� lépéseket.



T sorozatú telepítés/ szétszerelés

Szerelje be az alsó tokot a falba;
Fent vannak a standard alsó tokok.

Rögzítse a vezérlő alját az alján
tok csavarral.

Ka�an az üveg felső oldalára panel a 
vezérlőalapon, majd kissé nyomja meg 
az alsó oldalt beka�an a vezérlőbázisba.

Csatlakoztassa az alábbi bajone�hez a
csavarhúzó és felcsavaró csavarhúzó,
akkor szétszerelhe� a vezérlőt.

Szétszerelni

5. Telepítés
B sorozatú telepítés

1. Tépje ki a hátsó szalagot.

3. Helyezzen be 2*AAA elemet.

2. Ragassza a tartót a kívánt helyre.

4. Helyezze a forgókapcsolót a tartó 
elülső oldalára.



6. Figyelem
1.Ellenőrizze a kábelt, és győződjön meg róla, hogy a keringtetés helyes 
bekapcsolás.
2.Telepítéskor a please óvatosan bánjon, nehogy eltörjön a T sorozat 
üveglapja.
3.Kérjük, ne használjon világítótesteket a mentális terület körül és magas 
mágneses mező, különben rosszul befolyásolja a vezérlést távolság.

Kínában készült


