
Pilot nie steruje 
żarówką

Pilot pomimo 
parowanie nie
steruje żarówką

Pilot nie steruje
żarówką

Nie można 
usunąć 
sparowanej
żarówki

Żarówka nie jest
w zasięgu pilota

Upewnij się, że żarówka 
jest w zasięgu piota

Błednie 
przeprowadzony
proces parowania

Przeprowadź parowanie
ponownie

Sprawdź czy żarówka
nie jest sparowana
z innym pilotem

Zresetuj żarówkę 
i dodaj ponownie

Spróbuj sparować 
ponownie

Prawdopodnie 
parowanie wykonano
niezgodnie z 
instrukcją

Pilot  nie działa
nie włącza się

Proszę sprawdzić
czy bateria nie jest
zużyta lub prawidłowo
zainstalowana

Zainstaluj poprawnie 
baterię

Pilot nie 
steruje
żarówką

Jeśli sytuacja 
wystąpiła zaraz po
parowaniu, pilot
potrzebuje kilku
sekund na zadziałanie

Poczekaj kilka sekund 
i spróbuj ponownie

Piolot nie 
steruje żarówką

Wyczerpana bateria.
pilot ma dodaną 
maksymalną ilość
żarówek

Upewnij się, że bateria 
jest sprawna.
Usuń jedną z żarówek
Wykonaj reste pilota

Wskazówki i porady

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Wskazówki i porady

Problem Przyczyna Rozwiązanie

2. Utwórz konto i 
zaloguj się

3. Wciśnij znak plus
i dodaj urządzenie

4. Postępuj zgodnie
ze wskazówkami
wyświetlanymi na
ekranie telefonu

Kuchnia

Instalacja Aplikacji

1. Pobierz aplikacje
z AppStore lub
Google Play

Eksploatacja
Domyślne ustawienie fabryczne
Odkręć osłonę baterii(i) monetą i naciśnij przycisk r
esetowania(f) przez 3 sekundy, aby przywrócić pilotowi 
domyślne ustawienia fabryczne.
Powiadomienie o niskim poborze mocy i wymiana baterii
Wskaźnik(a) miga dwa razy szybciej, co oznacza, że Wskaźnik(a) miga dwa razy szybciej, co oznacza, że 
bateria jest słaba. Zdejmij pokrywę baterii(i) monetą.
Użyj śrubokręta płaskiego ostrza, aby wyjąć baterię. 
Zainstaluj nową baterię CR2032(h).
Załóż osłonę baterii(I) na pilota i przykręć osłonę 
baterii(i) monetą.

Eksploatacja
Przygotowanie pilota zdalnego sterowania
UWAGA: Bateria słabnie wraz z wiekiem i powinna zostać 
wymieniona przed wyciekiem, ponieważ spowoduje to 
uszkodzenie pilota. Zużytą baterię należy odpowiednio 
utylizować i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zdejmij wspornik(e) pod osłoną baterii(i).Zdejmij wspornik(e) pod osłoną baterii(i).

Połączenie z pilotem zdalnego sterowania
UWAGA: Po usunięciu wspornika(e), naciśnij dowolny przycisk, 
aby przerwać miganie wskaźnika(a) wskazującego, że zasilanie 
jest włączone.
Aby połączyć żarówkę z pilotem zdalnego sterowania, 
postępuj zgodnie z poniższymi krokami zwanymi Touch-Link.
Aby połączyć światło z pilotem zdalnego sterowania, Aby połączyć światło z pilotem zdalnego sterowania, 
postępuj zgodnie z poniższymi krokami zwanymi Touch-Link.
Włącz światło i umieść pilot zdalnego sterowania w odległości 
do 10 cm. Naciskaj przycisk Touch-Link 
(przycisk włączania/wyłączania/ściemniania (b) + 
przycisk resetowania (f)) przez co najmniej 3 sekundy, aż w
skaźnik (a) będzie migał raz na sekundę.
Pilot zdalnego sterowania rozpocznie wyszukiwanie żarówki, Pilot zdalnego sterowania rozpocznie wyszukiwanie żarówki, 
a wskaźnik (a) będzie szybko migał, aż światło zostanie 
przechwycone przez pilota. 
Wskaźnik(a) będzie się świecił przez 3 sekundy po pomyślnym 
podłączeniu światła.
UWAGA: Gdy połączysz inne światło z pilotem zdalnego
 sterowania po jego zakończeniu, poprzednie światło, które 
podłączyłeś, może zadziałać i migać. podłączyłeś, może zadziałać i migać. Wystarczy nacisnąć 
dowolny przycisk, aby przerwać i powtórzyć proces łączenia.

Eksploatacja
Obsługa światła i pilota zdalnego sterowania
- WŁĄCZENIE/ WYŁĄCZENIE/Ściemnianie
Naciśnij przycisk (b) ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć światło. 
Naciskaj dalej: przyciemnij światło do maksymalnej jasności/min.
Aby odparować światło, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
Przysuń pilota zdalnego sterowania blisko żarówki w Przysuń pilota zdalnego sterowania blisko żarówki w 
odległości do 10 cm.
Naciśnij przycisk Unpairing (przycisk Reset(f)) szybko 5 razy, 
aż wskaźnik(a) będzie migał raz na sekundę.
Pilot zdalnego sterowania zacznie rozparowywać światło, 
a wskaźnik (a) zacznie szybko migać, a po rozparowaniu 
światło będzie migać trzy razy i stanie się najciemniejsze po 
powodzeniu. Przełącz raz, aby zresetować światło.powodzeniu. Przełącz raz, aby zresetować światło.
UWAGA: Tylko jedno światło może nie być sparowane w 
danym momencie. Jeśli chcesz odparować wszystkie światła 
jednocześnie, zresetuj wszystkie światła i pilot zdalnego 
sterowania zgodnie z ustawieniem fabrycznym (Factory Default).

Instalacja

Opcja druga
Oderwać osłonę taśmy 3M i przykleić do suchego 
i równiego podłoża/ ściany 

Instalacja na dwa sposoby

1.  Przykręcić do ściany za pomocą śrub

Zawartość opakowania

A. Przycisk pilot x 1
B Uchwyt montażowy x 1
C Śruby x 1 

a Przycisk pilot
b WŁĄCZENIE/ WYŁĄCZENIE/Ściemnianie
c Symbol oznacza, że pokrywa baterii jest odkręcona, 
gdy rowek wskazuje na nią
d Symbol oznacza, że osłona baterii jest dokręcona, 
gdy rowek wskazuje na nią.
e Wspornike Wspornik
f Przycisk resetowania
g Rowek do wyjmowania baterii.
h Bateria CR2032
i Pokrycie baterii
j Rowek do odkręcenia osłony baterii za pomocą monety.

Gwarancja
2 LATA GWARANCJI 
Produkt ten jest wolny od wad materiałowych.
Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, baterii, 
protokołu bezprzewodowego: Zigbee 3.0

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci. Ten produkt zawiera drobne elementy, które w 
przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie 
lub obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE: Baterie należy przechowywać z dala 
od dzieci.od dzieci. Ten produkt zawiera baterie z ogniwami typu 
guzikowymi. Połknięcie baterii z ogniwem może 
spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu 
zaledwie 2 godzin może doprowadzić do śmierci. 
Trzymaj z dala od niemowląt i małych dzieci przez cały 
czas.
Jeśli bateria zostanie połknięta lub umieszczona wewnątrz 
dowolnej części ciała, należy natychmiast zwrócić się o dowolnej części ciała, należy natychmiast zwrócić się o 
pomoc medyczną. 
Bateria może pęknąć, jeśli jest używany niewłaściwy 
typ baterii. 
Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej 
instrukcji. Zużytą baterię należy niezwłocznie pozbyć się.

OSTRZEŻENIE: Zużyte baterie należy utylizować w 
odpowiednim centrum recyklingu. odpowiednim centrum recyklingu. 
Nie wyrzucaj baterii do zwykłego domowego 
kosza na śmieci. 
NIE WOLNO.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Każda bateria może spowodować wyciek 
szkodliwych substancji chemicznych, które mogą uszkodzić 
skórę, ubranie lub wnętrze produktu. 
Aby uniknąć ryzyka urazów, należy nie dopuszczać, aby 
jakakolwiek substancja wyciekająca z baterii weszła w 
kontakt z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć, kontakt z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć, 
a nawet eksplodować, jeśli zostanie wystawiona na 
działanie ognia lub innych form nadmiernego ciepła. 
Podczas obchodzenia się z bateriami należy zachować 
ostrożność przez cały czas.
Nie należy używać baterii wielokrotnego ładowania 
lub baterii wielokrotnego użytku.
Nie pozwalaj dzieciom instalować baterii bez nadzoru. Nie pozwalaj dzieciom instalować baterii bez nadzoru. 
Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta baterii w celu 
zapewnienia właściwego działania. obchodzenia się z 
bateriami, ich składowania i utylizacji. 
PRZESTROGA: Nie instalować.w mokrych miejscach.
i na zewnątrz pomieszczeń.
W pobliżu metalowych przedmiotów i luster, które 
powodują powstawanie fal radiowych.powodują powstawanie fal radiowych.
tłumienie sygnału lub zacienienie go. 
W pobliżu okablowania.

Instrukcja Obsługi przycisku
pilota

Doceniamy zaufanie, jakim obdarzyłeś PIRI poprzez zakup naszego produktu. 
Dążymy do ciągłego tworzenia wysokiej jakości produktów zaprojektowanych z myślą 

o poprawie jakości życia w Twoim domu. Odwiedź nas online na www.piri.pl 
aby zobaczyć pełną linię produktów dostępnych dla Twoich potrzeb w zakresie ulepszania domu.

Dziękujemy za wybór PIRI!


