
Navodila za uporabo

Izdelek uporablja novo tehnologijo Bluetooth in 
vrhunsko proizvodno tehnologijo, ki vključuje večletne 
izkušnje na področju raziskav in razvoja. Uporablja 
inteligentni Bluetooth, ki pametnim telefonom omogoča, 
da vklopijo Bluetooth. RGB zaslon  lahko kadar koli 
upravljate s pomočjo aplikacije. Zaradi pravilne 
namestitve in uporabe tega izdelka natančno preberite 
ta navodila. 

VI Uporaba 

Q) Ročno s tremi gumbi 
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C :    Statični / dinamični način 

l!> : Vklop / izklop 

M :   Rdeča luč in glasba 

@ Daljinski upravljalnik 

I Prednosti izdelka 

1. Uporabite nadzor preko mobilne aplikacije, infrardeči 
daljinski upravljalnik, nadzor tipk; 

2. Nadzoruje se lahko prek LAN-a. 
3. Časovno upravljanje, lahko nastavite več časovnih 

skupin: enkrat, vsak dan, delovni dan, vikend, itd. 
4. Podpira sinhronizacijski nadzor skupine, ki lahko 

sinhronizira več lokalnih luči. 
5. Nastavite lahko jakost osvetlitve in dinamični način. 
6. Sistemska združljivost: Android 4.0 ali novejši, IOS 8.0

ali novejši. 

11 Lastnosti izdelka 

Delovna napetost: DC5-12V 

Izhodni tok 2A x 3CH 

Moč: 5V/30W;12V/72W 

Dimenzije: D70 xŠ30 xV15mm 

Območje delovanja: notranjost 

Delovna temperatura: - 10 C - 45 C (140 F - 113 F) 

Vlažnost: <80% RH 

111 Dimenzije izdelka 

30mm 

@Prek aplikacije  

Download App 

IV Deli 

1 x krmilnik 1 x daljinski 
upravljalnik (20 tipk)

V Namestitev 

[] 

1 xpodloga

I 

VII Garancija 

Enoletna garancija za naše izdelke velja samo za 
uporabo, ki je v skladu z navodili. Garancija ne vključuje 
naslednje: 
1. Kakršna koli sprememba, dopolnitev, brisanje ali 
odstranjevanje nalepk ali navodil.

2. Okvara zaradi poškodbe, nepravilne povezave ali 
napačne uporabe. 

3. Okvara zaradi naravnih pojavov (kot so strele, poplave, 
ogenj, itd.) 

4. Izdelek je bil odprt ali razstavljen. 
5. Posledice, ki izhajajo iz uporabe, vzdrževanja ali 

hrambe, ki niso v skladu s specifikacijami izdelka 
(vlažen prostor, jedke snovi). 

6. Kakršne koli druge zadeve, ki jih povzročijo napake na 
izdelku, izkrivljanje videza, poškodbe videza ali zunanja 
sila. 

OPOZORILO 

1. Ne uporabljajte v vlažnem okolju z visoko temperaturo. 
2. Ne uporabljajte v postelji. 

Bluetooth krmilnik
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