
Bluetooth kontrolór 

Užívateľská príručka 

Produkt využíva novú technológiu Bluetooth a 
špičkovú výrobnú technológiu. Jedná sa o integráciu 
mnohoročných skúseností v oblasti výskumu a vývoja. 
Využíva sa inteligentný Bluetooth kontrolór. Mobilná sieť 
Bluetooth umožňuje inteligentným telefónom zapnúť 
Bluetooth. Lištu RGB lampy je možné kedykoľvek 
ovládať pomocou aplikácie APP. Z dôvodu správnosti 
inštalácie a používania tohto produktu si pozorne 
prečítajte tento návod.

VI Spôsoby prevádzky 

Q) Manuálne ovládanie 
pomocou 3 tlačidiel
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C : Statický / dynamický režim,

l!> : Kliknite na zapnutie / vypnutie,

M : Červené svetlo a hudobný 

model. 

@ Diaľkové ovládanie 

I Výhoda produktu 

1. Použite ovládanie mobileAPP, infračervené diaľkové 
ovládanie, ovládanie pomocou kľúča;

2. Môže byť ovládané LAN.
3. Správa časovania, je možné vytvoriť viac skupín
4. načasovania, jednotlivé, denné, pracovné dni, víkend, 

atď.
5. Podpora skupinovej synchronizácie, ktorá umožňuje 

synchronizáciu viacerých lokálnych svetiel.
6. Je možné upraviť jas osvetlenia a dynamický režim.
7. Kompatibilita systému: Android 4.0 alebo vyššie, IOS 

8.0
8. alebo vyššie.

11 Parametre produktu

Pracovné napätie: DC5-12V
Prúd: 2A x 3CH
Výkon záťaže: 5V / 30W; 12V / 72W
Veľkosť produktu: L70 xW30 xH15mm
Pracovné prostredie: vnútorné
Pracovná teplota: -10 ° C - 45 ° C Vlhkosť: <80% 
RV

111 Rozmery produktu 

30mm 

@ Diaľková aplikácia 

Stiahnuť aplikáciu 

1111 Zoznam 

1 x Kontrolór 1 x 20klúče 

Diaľkové 

V Inštalačný diagram 

Oř 
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VII Záručné pokyny 

Jednoročná záruka cf eur sa vzťahuje iba na všetky 
operácie, ktoré zodpovedajú pokynom. Záruka 
nezahŕňa nasledujúce:
1. Akákoľvek zmena, doplnenie, odstránenie alebo 
zoškriabanie štítkov alebo pokynov.

2. Porucha v dôsledku poškodenia, nesprávneho 
pripojenia alebo zneužitia.

3. Skôr kvôli prírodnému prostrediu
než základným príčinám produktu (napríklad blesk, 
povodeň atď.). Požiar, atď.

4. Produkt bol otvorený alebo rozobratý.
5. Nepriaznivé dôsledky vyplývajúce z používania, 

starostlivosti a údržby nie sú v súlade so špecifikáciami 
produktu (napr. vlhkosť, korózia).

6. Akákoľvek éterová hmota spôsobená chybou produktu, 
skreslením vzhľadu, poškodením vzhľadu alebo 
vonkajšou silou, fyzické poškodenie.

POZNÁMKA 

1. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí s vysokou 
teplotou.

2. Nepoužívajte tento výrobok v posteli. 
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