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PARÂMETROS TÉCNICOS

1. Leia todas as instruções cuidadosamente antes de iniciar esta 
instalação.
2. Ao instalar a bateria, preste atenção à polaridade positiva e 
negativa da bateria. Muito tempo sem o controle remoto, remova 
a bateria. Quando a distância remota se tornar menor e insensível, 
substitua a bateria.
3. Se não houver resposta do controlador, corresponda 
novamente ao comando remoto.
4. Manuseie com cuidado o comando remoto, cuidado para não 
cair.
5. Use somente para locais fechados e secos

Como suporte de apoio ao controlo 
remoto, três opções são oferecidas 
para seleção:
Opção 1: prender o controle remoto 
diretamente em qualquer superfície 
metálica.
Opção 2: �xe o suporte traseiro do 
controle remoto na parede com 
dois parafusos.
Opção 3: prenda o suporte traseiro 
do controle remoto na parede com 
�ta dupla face

-  Comando remoto dimmer e on/off
- Cada comando remoto pode corresponder a um ou mais controladores.
- C 2032 alimentado por bateria.
- Opere com a luz indicadora LED.
- Íman na parte traseira, que pode ser facilmente preso no suporte do
comando ou em qualquer superfície metálica.

BATERIA

Nota: 
Antes do primeiro 
uso,remova o filme 

protetor da bateria

SUPORTE DE 
PAREDE COM ÍMAN

Sinal de saída 

Voltagem em trabalho

Voltagem corrente

Corrente em standby

Tempo de standby

Distância remota

Entrada e Saída 

RF (2.4Ghz)

3Vdc (CR2032)

<5mA

<2  A

2anos

30m

Ambiente

Temperatura

Temperatura máx. da caixa

IP 

Ta: -30ºC + 55ºC

Tc: +85ºC

IP20

Garantia

Proteção e Garantia

3 anos

Peso

Peso liquído 

Peso bruto

0,040kg

0,064kg

Segurança e EMC

Padrão EMC (EMC)

Norma de segurança (LVD)

Equipamento rádio (RED)

Certificação

EN301 489, EN 62479

EN60950

EN300 328

CE, EMC, LVD

Conectável com os controladores:
ESL6901, ESL6902, ESL6903, ESL6905, ESL6906, 
ESL6908, ESL6910, ESL6911, ESL6912, ESL7900, 
ESL7901, ESL7902, ESL7903 e ESL7904.



REF.
ESL6919

CÓD. BARRAS
100100900021

.
1

PESO
0,055Kg

 

Especificações:
Rádiofrequência
Alcance comando
N. de zonas
IP
Garantia

2.4GHz
30m ( sem barreiras)
8 zonas
20 
3 anos

Ficha técnica do produto
www.s-lighting.pt

PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR

(duas formas de programação)

O utilizador pode escolher as formas adequadas de programação / exclusão. Duas opções são oferecidas para seleção: 

Use a tecla Match do controlador Usar reinicialização elétrica

Clique no botão match do controlador e
imediatamente pressione a tecla do comando
que corresponde à zona que pretende associar.
O indicador LED piscará se a programação for
bem-sucedida.

Excluir:
Pressione a tecla match durante 5s
para eliminar toda a programação,
Se a luz piscar 5 vez todos os comandos 
correspondentes foram excluídos

Desligue a energia e volte a ligar. 
Pressione imediatamente 3 vezes a tecla 
correspondente à zona que pretende 
associar. Quando a luz piscar 3 vezes, 
significa que a programação foi sucedida.

Excluir:
Desligue a energia e volte a ligar.
Pressione rapidamente 5 vezes a tecla da zona 
no comando que pretende excluir.
Se a luz piscar 5 vezes significa que todos os
controladores foram excluídos dessa zona.

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Desenhos  técnicos:

zona

zona

zona

zona

zona

zona

zona

zona

ON - Tudo ligado: acenda todas as luzes de 8 zonas.

OFF - Tudo desligado: apague todas as luzes de 8 zonas.

Zona 1-8 ativada /desativada: Pressão breve liga /desliga

a luz da zona, pressão longa 1-6s aumenta ou diminui
brilho continuamente.


