
荷兰语 NL

Subordinate New Brand

Deze afstandsbediening met 8 zones is gemaakt van een elegant stalinite-paneel en een uiterst 
nauwkeurig aanrakend IC; aanraken is stabieler en gevoeliger. En adopteer wereldwijd gebruikte 
2,4 GHz-frequen�e, GFSK-besturingsmethode, met de kenmerken van een laag stroomverbruik, 
verzending over lange afstand, sterke an�-interferen�e en snelle communica�esnelheid; kan 
gespecificeerd Mi-Light/MiBoxer smart light regelen waarbij kleur, kleurtemperatuur, 
verzadiging en helderheid veranderen.

1. Func�es

Modelnummer: B8
8-Zone Panel Remote (RGB+CCT)



Druk die knoppie om wit lig te kry.

Raak die knoppie aan en maak die gekoppelde toestel oop.

Raak diesluitknoppie aan en sluit die gekoppelde toestel.

Skuif die helderheidsskuif om die helderheid aan te pas.

Raak die kleurring aan om die kleur te verander.

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

Suwak ściemnianiaCCT-schuifregelaar/
Verzadiging

Wit Kolorowy pierścień

Dynamische modusomschakelknop.

Modus Speed +
Modus Speed - Modus

60s vertraagde slui�ng
8-zone

Alle zones

2. Producten Sleuteldiagram

Verlaag de snelheid in de huidige dynamische modus.

Versnel de snelheid in de huidige dynamische modus.

Druk op de knop "ALL" om alle gekoppelde lichten te bedienen en de
indica�elampje schijnen ondertussen.

Druk op 1-8 zone, om de overeenkoms�ge te bedienen
zone gekoppelde lichten en indica�elampje zullen branden.

...

Druk op de knop om de func�e "60S vertraging" te openen, het 
indica�elampje gaat branden; Druk nogmaals om de func�e "60S vertraging" 
te annuleren, het indica�elampje gaat uit.

Opmerking: bij het aanraken van de knop zal de LED-indica�elamp
flits één keer met ander geluid (Touch-schuifregelaar zonder geluid).



2. Instruc�es voor het koppelen van code / ontkoppelen van codes

Instruc�es voor het koppelen van code

Koppelen /
ontkoppelen knop

Schakel de lampje uit, na 
10 seconden dan weer 
inschakelen.

Druk kort op " ON " 3 keer 
knop binnen 3 seconden
wanneer licht aan.

Lampjes knipperen 3 keer 
langzaam betekent koppelen 
met succes wordt gedaan.

Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam 
knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. 
(Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet 
opnieuw koppelen)
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Kracht Lampje

Instruc�es voor het ontkoppelen van code

Schakel de lampje uit, na 
10 seconden dan weer 
inschakelen.

Druk kort op " ON " knop 5 
keer binnen 3 seconden
wanneer licht aan.

Lampjes knipperen 10 keer
snel betekent ontkoppelen is 
gedaan met succes.

Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. 
Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de 
lampje is niet gekoppeld en hoe� niet te worden 
ontkoppeld)

Kracht Lampje

Ontkoppelen moet dezelfde 
zone zijn als de Koppeling

Klik op de knop 1-8 zones die 
u wilt koppelen, het 
bijbehorende indica�elampje 
gaat branden.

Koppelen /
ontkoppelen knop
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Kracht Lampje

Kracht Lampje

Klik op de knop 1-8 zones die 
u wilt koppelen, het 
bijbehorende indica�elampje 
gaat branden.



4. Installa�e / Demontage

Installa�e

3V(2 * AAA-ba�erij)

+

Input 1:

Input 2:
AC90~120V
or AC180~240V

DC 3.3VStroomvo
-orziening

-De door MiBoxer gespecificeerde 
voeding moet apart worden aangescha�.



Gemaakt in China

Lampje kan niet worden gebruikt 
in een voch�ge omgeving

Ontmanteling

5. Aandacht
1. Controleer de kabel en zorg ervoor dat het circuit correct is voordat u het inschakelt.
2. Wees bij de installa�e voorzich�g om te voorkomen dat het glaspaneel breekt.


