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TEKNISET TIEDOT: 
Malli: G201 
Väri: valkoinen / musta 
Paristot: 2 x AAA 
Tiedonsiirtoprotokolla: RF 2.4G 
Tehollinen etäisyys: jopa 30 m 
Toiminnot: ryhmäohjaus, ohjaus kaikki, PÄÄLLE / POIS, himmennys, värilämpötilan säätö, 4-vaiheinen värilämpötilan 
säätö, 4-vaiheinen himmennys, 4 valaistustilaa, portaaton himmennys ja värilämpötilan säätö kehältä, kaukosäätimen 
kopiointi, tunnuksen asetus etänä 
Sertifikaatit: CE, FCC  

 

 

RF 2.4G kaukosäätimen käyttöohje 
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RF 2.4G Kaukosäädin 
Himmennettäville ja säädettävällä värilämpötilalla varustetuille 
kohdevaloille 
 

1. päälle/pois päältä 
2. 4-vaiheinen värilämpötilan säätö 
3. 4-vaiheinen himmennys 
4. valaistustila A / B 
5. portaaton himmennys (lisäys) 
6. kaikkien valaisinten ohjaus (ALL) 
7. portaaton värilämpötilan säätö (lämmin) 
8. portaaton värilämpötilan säätö (kylmä) 
9. portaaton himmennys (vähennys) 
10. valaistustila C / D 
11. ID-näppäimet, voit asettaa valaisimelle ID-tunnuksen 

 välillä 0-99 
12. ID:n kopiointi näppäin 
13. ID:n asetus näppäin 
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KAUKOSÄÄTIMEN JA VALAISIMEN MUODOSTAMINEN PARIKSI JA 
PARIN PURKAMINEN 

VALAISINRYHMÄN MUODOSTAMINEN PARIKSI: 
1. Kytke valo päälle kytkimestä (seuraava vaihe on suoritettava 10 sekunnin kuluessa). 
2. Paina mitä tahansa kauko-ohjaimen ID-näppäintä (11) ja paina ID-näppäintä (13). Virheen sattuessa toista 

vaihe uudelleen, kun valaisin välähtää kerran on asetus valmis. 
 
HUOM: Yhteen  kauko-ohjaimeen voidaan yhdistää enintään 100 valaisinryhmää ja rajoittamaton määrä valaisimia 
kussakin ryhmässä. 
Samalla tunnuksella olevaa kaukosäädintä ei voida yhdistää pariksi valaisimelle tai muuttaa ryhmän tunnusta, vaan 
pari on purettava ja muodostettava uudelleen. 

Yksittäisen valaisimen pariliitos (pariliitoksen muodostamisen jälkeen paina mitä tahansa 
kauko-ohjaimen numeroa ohjataksesi valaisinta)Kytke valo päälle kytkimestä ja paina näppäimiä 

 (1), valaisin välähtää kerran ja asennus on valmis (Huom: tämä on tehtävä 10 sekunnin kuluessa).  

Yhden ryhmän ohjaus tai kaikkien valaisinten ohjaus 
1. Yhden ryhmän ohjaus. Paina valon tunnusnumeroa ja paina sitten toimintonäppäimiä 

Kaikkien valaisinten hallinta. Paina ALL näppäintä (6) ja paina sitten toimintonäppäimiä 

HIMMENNYKSEN JA VÄRILÄMPÖTILAN OHJAUS 
● 4-vaiheinen himmennys (3) 
● portaaton himmennys (lisää) (5) 
● portaaton himmennys (vähemmän) (9) 
● 4-vaiheinen värilämpötilan säätö (2) 
● portaaton värilämpötilan säätö (lämmin) (7) 
● portaaton värilämpötilan säätö (kylmä) (8) 

VALAISTUSTILA (4 valaistustilaa) 

● valaistustila A/B (4) 
● valaistustila C/D (10) 

Oletusasetukset: 
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Valaistustila  Värilämpötila  Himmennnys 

A  lämmin  10% kirkkaus 

B  luonnollinen valkoinen  30%kirkkaus 

C  valkoinen  50% kirkkaus 

D  kylmä valkoinen  100% 
kirkkaus 
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Valaistustilan asetukset 
1. Säädä valaisinta: PÄÄLLE/POIS, kirkkaus ja värilämpötila 

2. Paina ALL näppäintä (6) tai toista valaisinten ID numeroa (11) 

3. Paina ID näppäintä (13) tai  näppäintä (1) ja paina A tai B (4) tai C tai D (10) näppäintä, valaisin 
välähtää kerran ja asennus on valmis  

Valaistustilan haku 

Paina ALL näppäintä tai valaisimen ID-numeroa ja paina A tai B tai C tai D näppäintä valitaksesi valaistustilan. 

SÄÄTÖ YMPYRÄN NÄPPÄIMISTÄ: 

Paina valaisimen ID-numeroa, sitten paina  (5, 7, 8, 9) näppäintä siirtyäksesi säätötilaan 
ympyrässä.  

KAUKOSÄÄTIMEN TUNNUKSEN KOPIOINTI 

Paina näppäintä (1) kaukosäätimessä, jonka haluat kopioida ja  (1) näppäintä kauko-ohjaimessa, johon 
haluat kopioida, pidä painettuna noin 5 sekuntia, kunnes kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa, ID-kopiointi 
on valmis. 
Huom: Kaukosäätimen tunnuksen kopioinnin jälkeen molemmissa kaukosäätimissä on samat toiminnot. 

KAUKOSÄÄTIMEN TUNNUKSEN PALAUTTAMINEN 

Paina yhtäaikaisesti  näppäintä (1) ja  näppäintä (1) kaukosäätimessä, jolle tunnus kopioidaan, pidä 
painettuna noin 3 sekuntia kunnes kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa, jonka jälkeen palautus on valmis. 

KAUKOSÄÄTIMEN ID:n ASETTAMINEN 
 

1. Paina S näppäintä (12) noin 5 sekuntia kunnes merkkivalo syttyy ja vilkkuu noin 10 sekunnin ajan. 
2. Aseta kaukosäätimen ID-tunnusnumero numeronäppäimillä, asetusalue on 0 - 6000 ja sitten paina S 

näppäintä (12), kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa ja ID-asetus on valmis. 
 

Huom: Kaukosäätimen oletusarvoinen ID-numero on satunnainen ja samalla tunnistenumerolla varustetulla 
kaukosäätimellä on samat toiminnot. 
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Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi. 
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