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Acest produs folosește noua tehnologie Bluetooth și 
tehnologii de produs de calitate ridicată. Acesta e 
integrarea a mai multor ani de cercetări și dezvoltări. 
Controllerul Inteligent Bluetooth este o rețea 
Bluetooth UtilizedMobile și permite telefoanelor să 
pornească Bluetooth-ul. Lampa RGB poate fi 
controlată în orice moment prin operațiuni APP. 
Pentru corectitudinea instalației și utilizarea acestui 
produs, vă rugăm să citiți manualul cu atenție. 

           I Avantajele Produsului 

1. Pentru controlul prin aplicația mobilă 
APP, controlează prin infraroșu, control 
cheie 

2. Poate fi controlat prin rețea 

3. Administrarea timpului, poate crea mai 
multe grupuri de temporizare, singur, 
zilnic, zile lucrătoare, weekend, etc. 

4. Suportă controlul sincronizării în grup, 
care poate sincroniza mai multe lumini 
locale. 

5. Luminozitatea luminilor ș i modul 
dinamic pot fi ajustate. 

6. Compatibilitate sistem: Android 4.0 și 
peste, IOS 8.0 și peste. 

         II Parametrii Produsului 
Voltaj funcțional: DC5-12V 
Curent: 2AX3CH 
Curent încărcare: 5V/30W;12V/72W 
Mărimea Produsului: L70 X l30 Xî15MM 
Mediu de funcționare: Interior 
Temperatura de operare: -10 C – 45 C  
Umiditate: Sub 80% RH 
         III Dimensiunile Produsului 
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             V Diagrama de instalare 

 

 

 

VII Instrucțiuni de garanție 

Garanția de un an a produselor noastre e aplicabilă 
doar dacă se conformează instrucțiunilor de 
funcționare. Garanția nu se acordă în următoarele 
cazuri: 

1.Orice schimbare, ștergere sau mâzgălire a 
etichetelor sau instrucțiunilor 
2.Eșecurice provocate din cauza pagubelor, 
conexiuni incorecte sau a utilizării greșite. 
3.Din cauza mediului natural și nu din cauza 
produsului nostru (precum fulger, inundații, etc.) 
Incendii, etc. 
4.Produsul a fost deschis sau dezasamblat. 
5.Consecințe adverse din utilizarea defectuoasă, 
mentenanță greșită care nu conformează cu 
specificațiile produsului (umezeală sau coroziv). 
Orice altă cauză în care produsul e defect, are 
distorsiuni, apare dăunat sau a suferit unele șocuri. 

NOTĂ 

Nu folosiți produsul în medii umede, la temperaturi 
ridicate. 

Vă rugăm nu folosiți produsul în pat. 

          VI Moduri de funcționare 
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