
Stropné svietidlo MiLight 12W RGB+WW má zabudovaný kontrolér ovládania zmeny farby svetla 

MiLight s prenosom signálu v 2,4GHz pásme, ktorý je možné spárovať s vybranými diaľkovými 

ovládaniami alebo nástennými panelmi zo série MiLight RGBW a tak riadiť svietidlo bezdrôtovo. 

Svietidlo okrem zmeny farby svetla umožňuje aj zmenu úrovne jasu svetla. Okrem statickej zmeny farby 

svetla je možná aj dynamická zmena, čo je prelínanie respektíve preskakovanie z farby do farby, pričom 

riadenie MiLight umožňuje zmenu rýchlosti tohto dynamického módu. 

 

 

 
• Párovanie svietidla s diaľkovými alebo nástennými ovládaniami: 
 
1. Pri párovaní svietidla sa držte pokynov podľa konkrétneho typu 
diaľkového ovládania alebo nástenného panelu (v prípade použitia 
WiFi/RF prevodníka signálu je párovanie mobilného zariadenia obdobné 
ako pri párovaní diaľkového ovládania)  
2. Svietidlo spárujete s DO tak, že po pripojení svietidla do el. siete, 
stlačíte v priebehu 3 sekúnd (do 3 sekúnd od pripojenia napájania) 3 
krát tlačidlo ON konkrétnej požadovanej zóny na diaľkovom ovládaní. 
Úspešné spárovanie svietidla bude indikované svietidlom tak, že 
niekoľko krát po sebe svietidlo zabliká. 
3. Je dôležité párovanie vykonať do 3 sekúnd od pripojenia elektrického 
napájania. Pokiaľ to nestihnete do 3 sekúnd, svietidlo odpojte od 

napájania, nechajte odpojené po dobu 10 sekúnd a následne môžete párovanie zopakovať. 
4. K jednej svetelnej zóne ovládania môžete napárovať ľubovoľný počet svietidiel. 
5. V prípade, že ste svietidlo napárovali na nesprávnu svetelnú zónu na diaľkovom ovládaní je potrebné svietidlo z 

tejto svetelnej zóny pred opakovaným napárovaním na správnu zónu odpárovať. 
6. Odpárovanie vykonáte analogicky ako párovanie ale musíte stlačit do 3 sekúnd od pripojenia nápájania k svietidlu 

tlačidlo ON svetelnej zóny, na ktorej je svietidlo napárované 5 krát krátko po sebe. Odpárovanie bude opätovne 
signalizované niekoľkými prebliknutiami svietidla. 

7. Párovanie aj odpárovanie svietidla od ovládania je možné realizovať vždy v intervale 3 sekúnd od pripojenia 
napájania k svietidlu. Po uplynutí tejto doby už svietidlo nebude reagovať na vysielaný kód z ovládania a bude 
potrebné svietidlo na cca 5 až 10 sekúnd odpojiť od napájania z elektrickej siete. 

8. Stláčanie tlačidla požadovanej svetelnej zóny (označované ako ON alebo I) realizujte krátko a rýchlo po sebe, 
tlačidlo nedržte. V prípade viaczónového ovládania je treba stláčať tlačidlo určené na zapínanie konkrétnej 
svetelnej zóny a nie nadradené ovládanie spoločné pre všetky svetelné zóny. 

•Technická špecifikácia svietidla model 

FUT067 

Svetelný tok 1050Lm, účinnosť svietidla 

88Lm/W 

Farba svetla RGB + WW (2700-3200K), 

Index CRI80 

Uhol roztpylu svetla 120° 

Vonkajší priemer svietidla Ø144mm, 

vonkajšia výška svietidla 78,5mm 

Montážny otvor Ø130-135mm 

Montážna hĺbka svietidla minimálne 80mm 

Váha svietidla 300g 

Materiál korpusu svietidla ABS plast/hliník 

Súčasťou svietidla je externý predradník zo 

zabudovaným RF 2,4GHz riadením 

Rozmery predradníka 

115mmx45mmx28mm, váha predradníka 

90g 

Napájacie napätie AC 85-265V 50/60Hz 

Príkon 12W, PF=0,65 

Výstup 600mA DC 18,5V 

 


