
 
   

Ελεγκτής Bluetooth 
Εγχειρίδιο χρήστη 

 
 

Το προϊόν υιοθετεί νέα τεχνολογία Bluetooth και 
τεχνολογία κατασκευής κορυφαίου επιπέδου. Αυτή 
είναι η ολοκλήρωση πολυετούς εμπειρίας έρευνας 
και ανάπτυξης. Ο Εξυπνος Ελεγκτής Bluetooth είναι 
Εφαρμοσμένο Κινητό Δίκτυο Bluetooth που επιτρέπει 
στα smartphone να ενεργοποιούν το Bluetooth. Η 
ράβδος της λάμπας RGB μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα 
στιγμή μέσω της λειτουργίας της Εφαρμογής. Για 
λόγους ορθότητας της εγκατάστασης και χρήσης 
αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε 

I Πλεονέκτημα Προϊόντος 
1. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ελέγχου κινητού, το 
τηλεχειριστήριο υπερύθρων, το πλήκτρο ελέγχου. 
2. Μπορεί να ελεγχθεί από LAN. 
3. Διαχείριση χρονισμού, μπορεί να δημιουργήσει πολλές 
ομάδες χρονισμού, μοναδική, καθημερινή, εργάσιμη 
ημέρα, Σαββατοκύριακο κλπ. 
4. Έλεγχος συγχρονισμού ομάδας υποστήριξης, ο οποίος 
μπορεί να συγχρονίσει πολλά τοπικά φώτα. 
5. Η ένταση του φωτισμού και η δυναμική λειτουργία 
μπορούν να ρυθμιστούν. 
6. Συμβατότητα συστήματος: Android 4.0 ή 
μεταγενέστερο, iOS 8.0 ή μεταγενέστερο. 

II Παράμετροι Προϊόντος 
Τάση Λειτουργίας: DC5-12V 
Ρεύμα: 2A x 3CH 
Ισχύς φόρτωσης: 5V/30W, 12V/72W 
Μέγεθος προϊόντος: L70 x W30 x H15 χιλ. 
Περιβάλλον εργασίας: εσωτερικό 
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 C - 45 C (140 F - 113 F) 
Υγρασία: <80% RH 

         III Κατάλογος 

               30mm 

        c I t 1smm

 

1 x Ελεγκτής   1 x Τηλεχειριστήριο 20 πλήκτρων 1x Κόμμι 
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V Διάγραμμα Εγκατάστασης 
 

 

 

VII Οδηγίες εγγύησης 

Η εγγύηση ενός έτους των προϊόντων μας ισχύει μόνο 
για όλες τις λειτουργίες που συμμορφώνονται με τις 
οδηγίες. Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
1. Οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, διαγραφή ή 
κακογραμμένες ετικέτες αγοράς ή οδηγίες. 
2. Αποτυχία λόγω βλάβης, εσφαλμένης σύνδεσης ή κακής 
χρήσης. 
3. Λόγω του φυσικού περιβάλλοντος και όχι των εγγενών 
αιτιών του προϊόντος (όπως κεραυνοί, πλημμύρες κλπ.). 
Τα αρνητικά φαινόμενα της φωτιάς κλπ. 
4. Το προϊόν έχει ανοιχτεί ή αποσυναρμολογηθεί. 
5. Οι δυσμενείς συνέπειες που προκύπτουν από τη 
χρήση, τη συντήρηση ή τη φύλαξη δεν συμμορφώνονται 
με τις προδιαγραφές του προϊόντος (π.χ. υγρό, 
διαβρωτικό). 
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που προκαλείται από 
ελάττωμα του προϊόντος, παραμόρφωση της εμφάνισης, 
ζημιά στην εμφάνιση ή εξωτερική δύναμη, σωματικό 
τραυματισμό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

1. Μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον υγρασίας και 
υψηλής θερμοκρασίας. 

2. Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν στο 
κρεβάτι.

          VI Τρόποι λειτουργίας 

       @  Χειροκίνητος έλεγχος με 3 Κουμπιά 
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Στατική/δυναμική λειτουργία, 
              Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, 

                Κόκκινο Φως και Λειτουργία Μουσικής.  
@ Τηλεχειριστήριο 
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