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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΛΑΜΠΑ LED WM-2085 (ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ) 

Βιδώστε την λάμπα στο ντουί και πιέστε τον αντίστοιχο διακόπτη της εγκατάστασης που 

ανάβει την συγκεκριμένη λάμπα. Η  λάμπα θα αρχίσει να αναβοσβήνει για 20 

δευτερόλεπτα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα πιέστε το κουμπί ΟΝ του τηλεχειριστηρίου. 

Μόλις σβήσει το ενδεικτικό εκπομπής του τηλεχειριστηρίου πιέστε το κουμπί OFF. Η λάμπα 

θα σβήσει και η διαδικασία εκμάθησης θα έχει ολοκληρωθεί. 

Αν θέλετε να αντιστοιχήσετε την λειτουργία της λάμπας σε άλλα κουμπιά του 

τηλεχειριστηρίου κάντε την παρακάτω διαδικασία. 

Πιέστε τον αντίστοιχο διακόπτη της εγκατάστασης  ώστε να σβήσει η λάμπα. Περιμένετε 30 

δευτερόλεπτα και πιέστε εκ νέου τον διακόπτη. Η  λάμπα θα αρχίσει να αναβοσβήνει για 20 

δευτερόλεπτα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα πιέστε το κουμπί ΟΝ του τηλεχειριστηρίου 

(που θέλετε να αντιστοιχηθεί η λειτουργία) . Μόλις σβήσει το ενδεικτικό εκπομπής του 

τηλεχειριστηρίου πιέστε το αντίστοιχο κουμπί OFF. Η λάμπα θα σβήσει και η διαδικασία 

εκμάθησης θα έχει ολοκληρωθεί. 

Για να κάνετε στην λάμπα RESET ώστε να μην λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο της 

Πιέστε τον αντίστοιχο διακόπτη της εγκατάστασης  ώστε να σβήσει η λάμπα. Περιμένετε 30 

δευτερόλεπτα και πιέστε εκ νέου τον διακόπτη. Η  λάμπα θα αρχίσει να αναβοσβήνει για 20 

δευτερόλεπτα. Σε αυτό το διάστημα πιέστε το κουμπί OFF που ελέγχει την λάμπα, η λάμπα 

θα παραμείνει αναμμένη και δεν θα ελέγχετε πλέον από το τηλεχειριστήριο. 

Δήλωση συμμόρφωσης 

Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι το σετ ασύρματης λάμπας  LED  WM-2085 

συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απατήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της 

οδηγίας RED Directive (2014/53/EU Radio Equipment Directive),  και φέρει την 

σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 

http://www.tele.gr/gr/content/certificates. 

Σχετικά με την εγγύηση του προϊόντος 

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα 

http://www.tele.gr/gr/content/terms 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 

216 400 3900  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο service@tele.gr 

Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του 

πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 

για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών. 

 


