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Valaisin on tarkoitettu vain kiinteään asennukseen/ Luminaire for fixed installation only/ Armatur endast för fast installation



BILED kauko-ohjaimen KÄYTTÖOHJE

Paina “MEMO” ja sen jälkeen
sitä esivalintapainiketta jonka
haluat tallentaa.

Kun valo on säädetty mieleiseksi, voit tallentaa sen esivalinnaksi.

Käyttäjäkohtaiset säädöt

Käytä vain Cr2025 litiumparistoa. Poista mahdollinen
suojakalvo paristosta ennen käyttöä.

Pariston vaihtaminen

Paristo

Suojakalvo

Pariston pidike

Vianetsintä

  Ongelma                   Mahdollinen syy                 Ratkaisu  
ei vaikutusta                    kaukosäädin ei toiminta-alueella  tuo kaukosäädin lähemmäs

ei vaikutusta                                   tyhjä paristo                             vaihda paristo

ei vaikutusta                             kaukosäädin rikki                     vaihda kaukosäädin

Turvallisuus
1. Lue nämä ohjeet ennen asennusta ja käyttöä.
2. Säilytä tämä ohje.
3.Älä jätä kauko-ohjainta lasten käsiin ilman valvontaa.
4. Tuote on tarkoitettu ainoastaan sisätiloihin.
5. Älä yritä avata laitetta.
6. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle. Siitä voi
    aiheutua värivirheitä tai toimintahäiriöitä.
7. Käytä puhdistukseen pehmeää liinaa ja mietoa saippualiuosta.
8. Älä kastele kauko-ohjainta ja käsittele sitä vain kuivin käsin.

Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää kauko-ohjaimen, kaksi liuskaa tarranauhaa ja
litiumpariston (CR 2025) laitteen sisällä. Poista suojaava teippiliuska ennen käyttöä
Vaihda paristo ohjeen mukaisesti.

Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan toimita se asianmukaiseen
kierrätyspisteeseen.

Kauko-ohjaimen sijoittaminen

Sijoita kauko-ohjain paikkaan, johon yllät helposti seisoessasi pelilin edessä. 
Suuntaa-antavat etäisyydet on kuvattu allaolevassa kaaviossa.
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Manual usuario mando Ebir_FIN  

Toiminnot

Lämmin sävy Kylmä sävy

Lisää kirkkautta

Vähennä kirkkautta

Muisti

Muistipaikka 1

   

tarkka

Laita kauko-ohjain alustavasti haluamaasi paikkaan, siten ettei se jää hyllyjen
tai huonekalujen taakse. Kokeile toimivuus painamalla nappeja.

 

Kauko-ohjaimen kiinnittäminen

1-  Kiinnitä tarrasuikaleet toisiinsa.
2-  Poista kiinnitysteipin suojakalvo toisesta tarrasta ja liimaa se kauko-ohjaimen taakse.
3-  Poista suojakalvo toisestakin tarrasta ja aseta kauko-ohjain haluttuun paikkaan.
     (Tarkista kauko-ohjaimen toiminta kiinnittämisen jälkeen).

     Kiinnitä kauko-ohjain tasaiselle pinnalle 
     (peili, kaluste tms. Pinta ei saa olla epätasainen).

Säätimien käyttö

Toiminto                                Paina

                                                            
Lisää kirkkautta

 Vähennä kirkkautta

Kylmempi sävy

Lämpimämpi sävy

Tarkka tila

Yleinen tila

Rentouttava valo

Talleta oma säätö
yhteen kolmesta
esivalinnasta

Palauta oletussävyt
Paina “MEMO” -nappia
5 sekuntia

Paina “MEMO” -nappia
ja haluttua esivalintaa 
2 sekunnin kuluessa

 

 

 

Muistipaikka 2

    

yleinen

Muistipaikka 3

 

rentouttava
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