
 

Bluetooth ovladač 
 Uživatelská příručka 

 
 

Tento produkt využívá novou technologii Bluetooth a 
výrobní technologie nejvyšší úrovně. Je výsledkem mnoha 
let zkušenosF s výzkumem a vývojem. Inteligentní ovladač 
Bluetooth používá mobilní síť Bluetooth a umožňuje 
zapnout Bluetooth na smartphonech. Tyčovou RGB lampu 
je možné ovládat prostřednictvím aplikace. Pro správnou 
instalaci a použiF tohoto produktu si prosím důkladně 
přečtěte tento manuál. 

        I Výhody produktu 
Využívá ovládání přes mobilní aplikaci, infračervené 
dálkové ovládání, ovládání klávesami; 
Lze jej ovládat prostřednictvím LAN. 

Správa načasování, je možné nastavit několik skupin 
načasování, jednorázové, denní, pro pracovní dny, pro 
víkendové dny atd. 

Podporuje skupinovou synchronizaci ovládání, dokáže 
synchronizovat několik lokálních světel. 

Je možné přizpůsobit jas svícení a dynamický režim. 

KompaXbilita systému: Android 4.0 a vyšší, iOS 8.0 a vyšší. 

         II Parametry produktu 
NapěF pro použiF: DC5-12V 
Proud: 2A x 3CH 
Výkon při zaFžení: 5V/30W; 12V/72W 
Velikost produktu: délka 70 mm, šířka 30 m, výška 15 mm 
Určeno k použiF: uvnitř 
PoužiF při teplotě: -10°C – 45°C (140°F – 113°F) 
Vlhkost: <80% relaXvní vlhkost 

       III Rozměry produktu 
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1 x ovladač   1 x dálkový ovladač s 20 tlačítky     1 x guma 

                          1 
               

                   V Diagram zapojení  

 

 

 

    VII Pokyny k záruce 

Jednoletá záruka na naše produkty je platná pouze 
v případě, že byl produkt používán v souladu s Fmto 
návodem. Záruka se nevztahuje na následující: 
1. Jakékoli změny, úpravy, odstranění nebo počmárání 
nákupních šFtků či pokynů. 
2. Selhání z důvodu poškození, nesprávného připojení 
nebo nevhodného používání. 
3. Kvůli přírodnímu prostředí spíš než z důvodu vlastních 
vad produktu (například blesky, záplavy atd.). Kvůli ohni 
atd. 
4. Produkt byl otevřen nebo rozložen. 
5. Různé následky použiF, údržby nebo uschování, které 
neodpovídají vlastnostem produktu (např. vlhko, žíraviny). 
6. Jakékoli další důsledky způsobené závadou produktu, 
narušením vzhledu, poškozením vzhledu či vnější silou a 
fyzickým poškozením. 

POZNÁMKA 

1. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí ani ve 
vysokých teplotách. 

2. Nepoužívejte prosím tento produkt 
v posteli.  

           VI MožnosX ovládání 

          @ Manuální ovládání 3 tlačítky 
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C: StaXcký/dynamický režim, 
   ?: SXskem vypnout/zapnout, 

              M: Červené světlo a hudební režim. 

         @ Dálkový ovladač 

         IR signál 
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