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Работа

3. Изтриване на свързването:
Натиснете и задръжте  “Learning Key”на приемника за повече от 3 секунди,докато светодиодите не примигнат, 
което означава, че свързването е успешно премахнато.

Описание на функциите

Важно: Прочетете внимателно  инструкциите преди употреба!

Изход RF сигнал

Работна честота 868/915/434MHz

Работна температура 0-40°C

Влажност 8% to 80%

Размери 140x48x17mm

Лицева страна

Задна страна

• Възможност за управление на 6 отделни зони (с 6 отделни приемника 1009)
• За едноцветна лента
• Високочувствителен цветен кръг с докосване, бърз и прецизен контрол
• За приемник 1009
• 1бр. приемник 1009 може да бъде свързан с максимум 8 бр. дистанционни управления. 
• Степен на влагозащита: IP20

Технически параметри

Инструкции за безопасност

Батерии 4.5V(3xAAA )

Индикатор: вкл/изкл

Ако използвате множество приемници:
Опция 1: можете да присъедините всички приемници в една зона -  
напр. зона 1

Зона 1

Опция 2: можете да присъедините всеки приемник към отделна зона, например 1, 2, 3 4

Зона 1 Зона 2 Зона 3

RF дистанционно управление

Цветен кръг с докосване, натиснете
за да изберете яркост

Натиснете и задръжте за увеличаване/
намаляване на яркостта

25% яркост

100% яркост50% яркост 

75% яркост

Вкл/изкл на всички зони

Натиснете и задръжте за да съхраните цвят;
Натиснете за да изберете съхранения цвят

Номера на зоните: Натиснете за избор на
зона, Натиснете за вкл/изкл на 
съответната зона

3xAAA батерия

1. Свързване с приемника 1009:
Включете
RF дист. упр.

Натиснете “L. Key”
на RF приемника

Светодиодите ще примигнат
2 пъти при успешно свързване

Натиснете цв. кръг
на RF дист.упр.

Натиснете номер 
на зона 1-6

2. Работа с дистанционното след свързване:
Включете
RF дист.упр.

Натиснете номера на
зоната

Натиснете цветния кръг или
друг бутон от дистанционното

• Този продукт съдържа батерии AAA, които трябва да бъдат съхранявани и рециклирани на съответните места
• НЕ излагайте продукта на влага.
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3. Изтриване на свързването:
Натиснете и задръжте  “Learning Key”на приемника за повече от 3 секунди,докато светодиодите не примигнат, 
което означава, че свързването е успешно премахнато.
Описание на функциите
Важно: 
Прочетете внимателно  инструкциите преди употреба!
Изход
RF сигнал
Работна честота
868/915/434MHz
Работна температура
0-40°C
Влажност
8% to 80%
Размери
140x48x17mm
Лицева страна
Задна страна
• 
Възможност за управление на 6 отделни зони (с 6 отделни приемника 1009)
• За едноцветна лента
• Високочувствителен цветен кръг с докосване, бърз и прецизен контрол
• За приемник 1009
• 1бр. приемник 1009 може да бъде свързан с максимум 8 бр. дистанционни управления.  
• Степен на влагозащита: IP20
Технически параметри
Инструкции за безопасност
Батерии
4.5V(3xAAA )
Индикатор: вкл/изкл
Ако използвате множество приемници:
Опция 1: можете да присъедините всички приемници в една зона - 
напр. зона 1
Зона 1
Опция 2: можете да присъедините всеки приемник към отделна зона, например 1, 2, 3 4
Зона 1
Зона 2
Зона 3
RF дистанционно управление
Цветен кръг с докосване, натиснете
за да изберете яркост
Натиснете и задръжте за увеличаване/
намаляване на яркостта
25% яркост
100% яркост
50% яркост 
75% яркост
Вкл/изкл на всички зони
Натиснете и задръжте за да съхраните цвят;
Натиснете за да изберете съхранения цвят
Номера на зоните: Натиснете за избор на
зона, Натиснете за вкл/изкл на 
съответната зона
3xAAA батерия
1. Свързване с приемника 1009:
Включете
RF дист. упр.
Натиснете “L. Key”
на RF приемника
Светодиодите ще примигнат
2 пъти при успешно свързване
Натиснете цв. кръг
на RF дист.упр.
Натиснете номер 
на зона
1-6
2. Работа с дистанционното след свързване:
Включете
RF дист.упр.
Натиснете номера на
зоната
Натиснете цветния кръг или
друг бутон от дистанционното
• 
Този продукт съдържа батерии AAA, които трябва да бъдат съхранявани и рециклирани на съответните места
• 
НЕ излагайте продукта на влага.
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