
 

Bluetooth vezérlő 
Felhasználói kézikönyv 

 
 

A termék új Bluetooth technológiát és a legmagasabb 
szintű gyártási technológiát alkalmazza. Sokéves kutatási 
és fejlesztési tapasztalat integrációja. A Bluetooth 
intelligens vezérlőt kihasználva a Mobil Bluetooth Hálózat 
lehetővé teszi az okostelefonok számára a Bluetooth 
bekapcsolását. Az RGB lámpa rúdja bármikor vezérelhető 
az APP működtetésével. A pontosság érdekében a termék 
telepítéséhez és használatához kérjük, olvassa el 
figyelmesen ezt a kézikönyvet. 

I. Termékelőny 
1. Használjon mobilalkalmazás-vezérlést, infravörös 
távirányítót, kulcsvezérlést. 
2. LAN-on keresztül vezérelhető. 
3. Időzítéskezelés, több időzítési csoportot állíthat be, 
egyszeri, napi, munkanapi, hétvége stb. 
4. Támogatja a csoportos szinkronizálás vezérlését, amely 
képes szinkronizálni több helyi fényt. 
5. A világítás fényereje és a dinamikus mód beállítható. 
6. RendszerkompaXbilitás: android 4.0 vagy újabb, iOS 8.0 
vagy újabb. 

II. Termékparaméterek 
Üzemi feszültség: DC5-12V 
Áram: 2Ax3CH 
Terhelhetőség: 5V / 30W; 12V / 72W 
Termék mérete: H70xSZ30xM15mm 
Munkakörnyezet: beltéri 
Üzemi hőmérséklet: -10C -45 C (140 F - 113 F) 
Páratartalom: <80% relamv páratartalom 
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    VII Garanciális utasítások 

Termékünk egyéves garanciája csak az utasításoknak 
megfelelő használat esetén érvényes. A garancia nem 
érvényes a következő esetekben: 
1. Bármilyen változtatás, módosítás, törlés vagy firkálás a 
vásárlási címkén vagy utasításon. 
2. Meghibásodás sérülés, helytelen csatlakozás vagy 
helytelen használat mian. 
3. A természetes környezet, nem pedig a termék 
eredendő okai mian (például villámlás, áradás stb.) Rossz 
jelenségek, pl tűz esetén. 
4. A terméket kinyitonák vagy szétszerelték. 
5. A használatból, a karbantartásból vagy a gondozásból 
eredő káros következmények nem felelnek meg a termék 
specifikációinak (pl. nedves, maró). 
6. Bármely egyéb ok, amely a termék hibájáért, a 
megjelenés torzulásáért, a megjelenés károsodásáért 
felelős vagy külső erő, fizikai sérülés által okozon. 

JEGYZET 

1. Ne használja nedves, magas hőmérsékletű 
környezetben. 
2. Kérjük, ne használja ezt a terméket az ágyban. 
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