
● Usar com controladorLEDde umasó cor.

● Círculo de corescom ajusteultrasensível.

● Cadacomando pode ser utilizadocom um ou maiscontroladores.

● Alimentadocom pilhaCR2032.

● Com indicador de luz LED.

Características

Funcionamento

●

● Paraprolongaravidaútil da bateria,não toqueou pressione ateclaFuncionamento. 

Após algunssegundos, o círculode coresentraráno estadode suspensão.

Emparelhar o Comando

Pressione brevementea tecla MATCHe de  

seguida pressione imediatamente a tecla Zona.

Seo indicador LEDpiscar rapidamentealgumas

Desligue acorrente e ligue-ade novo,pressionando 

imediatamenteateclaZona 3vezes.

Desconectar

Desligue acorrente e ligue-ade novo,pressionando 

imediatamenteateclaa teclaZona 5vezes.

Desconectar

Pressione continuamente a tecla MATCH 

durante 5 segundos para desconectar todos os 

dispositivos.

Seo indicador LEDpiscar rapidamentealgumas vezes,

LVD RED

Entrada e Saída

Sinal de Saída RF (2.4GHz)

Tensão de Funcionamento 3VDC (CR2032)

Corrente de Funcionamento < 5mA

Corrente em Stand By < 10μA

Tempoem Stand By 1 ano

Distância de Controlo 30m (sem barreiras)

Ambiente

Temp.de Funcionamento Ta: -30ºC ~ +55ºC

Índice de Proteção IP20

Segurança e EMC

Standard EMC (EMC) EN301 489, EN 62479

Standard de Segurança (LVD) EN60950

Diretiva RED EN300 328

CE, EMC, LVD, RED

Peso

Peso Líquido 0.037kg

Peso Bruto 0.062kg

Estrutura e Instalação
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Opção1: coloque-o no seu suporte próprio,prendendo o 

mesmo àparedecom dois parafusos.

Opção2: coloque-o no seu suporte próprio,prendendo o 

mesmo àparedecom massa.

Nota: Se o indicador LED não funcionar ao pressionar alguma tecla,

Para solucionar o problema, por favor substitua a pilha ou levante o 
estilhaço da mesma com uma chave de fenda.

Características Técnicas

3 anosGarantia

Garantia

Nota:
Antes da primeira utilização, por favor,  

remova a película protetora da pilha.

Pilha CR2032

Suporte de comando com íman.

Outilizadorpoderáescolher amaneira indicadade emparelhar/desconectar.Estão disponíveisduas formas:

Utilizando a tecla MATCH Desligando a Corrente

Comando Dimmingde 4 Zonas/ Círculo de luminosidade Touch / Controlo sem fiosàdistância30m / com pilhaCR2032
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Pressione brevemente para desligar todas as luzes das zonas.

Zonas 1, 2, 3, 4:
Pressione o botão da zona para acender as luzes. Pressione durante 2s para desligar. 
Pressione o botão de múltiplas zonas rapidamente para as sincronizar em conjunto.

Círculo de Dimming:
Toque para ajustar o nível de luminosidade atual.

Luminosidade +/-:
Ajusta o nível de luminosidade da zona selecionada.
Pressione brevemente para 10 níveis, pressione continuamente durante 1-6s para 256 possíveis níveis de ajuste.

3 Programas:
Pressione brevemente para reativar o programa,

Sincronização a 4 zonas.

Este comando pode ser utilizado para controlar 4 zonas dimming ou para controlar uma só zona em 4 canais.

Pressione continuamente durante 2s para conectar como comando de dimming 4 canais. 
Apenas conecta com um ou múltiplos controladores de 4 canais.

Pressione continuamente durante 2s para conectar como comando dimming de 4 zonas 
(cada zona conectada a um ou mais controladores).

O indicador LED irá acender durante mais tempo quando a operação for efetuada com sucesso.
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Luminosidade-

3Programas
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Função das Teclas

● Informações de Segurança

1. Leia todas as instruçõescuidadosamenteantes de iniciar a instalação.

2. Ao colocarapilha, presteatençãoàsua polaridade positivaenegativa.

Removaapilhasenão utilizaro comando durante um período prolongadode tempo. 

Quandoadistânciade deteçãocomeçar adiminuir, substitua apilha.

3. Seo controlador não responder,por favor tenteemparelharo comando novamente.

4. Manuseie o comando com cuidado,tomandoprecauções para evitarasua queda.

5. Uso em ambientesinteriores e locais secos.
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