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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Több funkció 

Világos színhőmérséklet beállítás Színhőmérséklet beállító gomb 
(Balra vagy jobbra csúsztatva változik a színhőmérséklet) 

Fényerő beállítás 
(Balra vagy jobbra csúsztatva csökkentheti vagy növelheti a fényerőt) Pozitív fehér fény 

(Finom érintéssel a fény színhőmérséklete normál fehérre vált) 

Meleg fehér fény 
(Finom érintéssel a fény színhőmérséklete meleg fehérre vált) 

Natúr fehér fény 
(Finom érintéssel megváltoztathatja a világos színhőmérsékletet, természetes) 

Párosítás 
(A lámpa felkapcsolása után tartsa lenyomva 10 másodpercig, a mobiltelefon segítségével 

párosítsa a lámpát. Sikeres párosítást követően a lámpa kétszer felvillan.) 

Nyomja meg ezt a gombot, mielőtt vezérelné a lámpát és 

szinkronizálni tudja az összes sikeresen illeszkedő lámpát.  

Csoportok hozzáadása 
(Kattintson erre a gombra, mielőtt hozzáadná a lámpákat. RGB-színes 

lámpát, színhőmérséklet változtatható lámpát, ventilátoros lámpát és 

energiatakarékos ventilátort) 

Bekapcsolás 

Kikapcsolás 

Kiegészítő világítás 
(A gomb megnyomását követően bekapcsolhatja a kiegészítő 

világítást.)  

Éjszakai fény 
(A gomb megnyomása után éjjeli fényre vált át a lámpa.) 

Hangvezérlés 
(A gomb megnyomását követően léphet be a 

hangvezérlő rendszerbe.) 

Töltse le az okos fényvezérlő 

alkalmazást.  

Olvassa be az alábbi QR-kódot. 

Applikáció és párosítási módszerek 

iOS és Android eszközökre 

1. iPhone és Android készülékekre automatikusan letölthető és telepíthető a leírásban található QR-kód beolvasásával.  

2. Az iPhone közvetlenül letölthető az AppStore elérésével és az alkalmazás keresőbe a Smart Light Control-t beírják. 

3. Az androidos telefonok közvetlenül letölthetők, ha belépnek a GooglePlay áruházba és az alkalmazás keresőbe a Smart Light Control-t beírják.  

4. A Huawei mobiltelefon közvetlenül letölthető az App Treasure elérésével és a Smart Light Control-t beírják az alkalmazás keresőbe. 

Kiegészítő fény 

Fényerő növelése + 

Színhőmérséklet  

csökkentés - 

RGB/Meleg fehér fény 

Teljesen világos/ 

Félig világos 

Éjjeli lámpa 

Párosítás gomb 

Színhőmérséklet 

növelés + 

Fényerő csökkentése - 

Fehér fény / Idő 

Színhőmérséklet választó 

Bekapcsolás 

Kikapcsolás 

Nyomja meg egyszer ezt a gombot a lámpa felkapcsolása után 

10 másodpercen belül. 

A lámpa beüzemelése után nyomja meg a SETUP gombot (kód gomb) gyorsan 

a távirányítón I0 másodpercen belül. A lámpa villogása jelzi, hogy a kód 

sikeres. Ellenkező esetben áramtalanítsa a lámpát, majd ismételje újra ezt a 

lépést, amíg a lámpa villogni kezd és az használatra kész lesz. 

Nyomja meg hosszan vagy egyszer a gombot a fényerő növeléséhez 

Nyomja meg hosszan vagy egyszer a gombot a fényerő csökkentéséhez 

Hosszan nyomja meg ezt a gombot, a színhőmérséklet megnő, 

és a fények színe fehérré válik. 
 

Hosszan nyomja meg ezt a gombot, a színhőmérséklet csökken, és a fény 
színhőmérséklete meleg fehérre vált. 

Nyomja meg egyszer ezt a gombot és a lámpa színhőmérséklete meleg fehérre vált. 

(3000K) 

Nyomja meg egyszer ezt a gombot és a lámpa színhőmérséklete hideg 
fehérre vált. (5700K) 

Nyomja meg ezt a gombot a színhőmérséklet váltáshoz. Meleg fehér 

(3000K), Natúr fehér (4000K) és Hideg fehér (5700K) 

Ezzel a gombbal válthat a lámpa teljes teljesítménye és a fele között teljesítmény, és a 
lámpa színhőmérséklete semleges fény. 

Memory IC: A lámpa képes eltárolni a beállításokat lekapcsolás után, így mikor legközelebb 

felkapcsolja a lámpát, akkor az utoljára beállított módon világít. 


