Specyfikacja:

Inteligentny pasek LED Wi-Fi
Instrukcja obsługi

Ilość diód LED：60/m
Emitujący kolor: RGB/ RGB+W
Napięcie wejściowe: AV 100-240V 50/60Hz
Napięcie wyjściowe: DC 12V 2A
Strumień światła：35-40lumenów
Wi-Fi Standard: 2.4GHz 802.11b/g/n
Szerokość：10mm
Długość：5m
Zasilacz: US UK EU AU IND

Podłącz Twojego smartfona do sieci Wi-Fi 2.4GHz.

Pobieranie aplikacji i tworzenie konta
Pobierz aplikację Smart Life z Google Play lub App Store. Po
pomyślnym pobraniu należy zarejestrować konto za pomocą
adresu e-mail lub numeru telefonu, a następnie wprowadzić
hasło i login.

Dodawanie urządzenia
1. Zaloguj się do aplikacji, następnie kliknij “Dodaj urządzenie” lub “+”
i wybierz “Lighting Devices” (”Urządzenia oświetleniowe”)

3. Jeśli pasek miga szybko, wprowadź hasło do swojej sieci Wi-Fi

Enter Wi-Fi Password

Change Network

Wi-Fi:Ontips

Conrm
This app is supported only on 2.4GHz Wi-Fi channels

4. Poczekaj kilka chwil na połączenie

Connecting Now

21%

Make sure your phone and device
are as close to your router as possible.
Searching for Device
Registering device to the cloud
Initializing your Device

2.Włącz pasek klikając na żarówkę i upewnij się, że LED szybko miga

5. Urządzenie zostało pomyślnie dodane, możesz zmienić jego nazwę

Jak sprawić, by LED zaczął szybko migać?
- Włącz i wyłącz pasek, następnie po 10 sek. włącz ponownie
- Przytrzymaj przycisk przez 5 sek.
- Upewnij się, że pasek miga szybko
RGB Strip

Dodaj urządzenie w "trybie AP”
1. Kliknij “Dodaj urządzenie” lub “+”, a następnie wybierz “Lighting
Devices” (Urządzenia oświetleniowe)

3. Wybierz sieć Wi-Fi i wprowadź hasło, a następnie zatwierdź
Enter Wi-Fi Password

2. Kliknij “Tryb AP” i upewnij się, że LED miga powoli

Wi-Fi:Ontips

Change Network

Conrm
This app is supported only on 2.4GHz Wi-Fi channels

4. Wejdź w ustawienia sieci na twoim telefonie i wybierz sieć
“ Smartlife***”,
domyślne hasło to: 888888888

Jak sprawić, by pasek led zaczął migał powoli?
- Włącz i wyłącz pasek, po 10 sek. włącz ponownie
- Przytrzymaj przycisk przez 5 sek.
- Upewnij się, że pasek zaczął migać szybko
- Ponownie przytrzymaj przycisk przez 5 sek.
- Upewnij się, że pasek zaczął migać powoli

5. Potwierdź i połącz się

Podstawowa konfiguracja

Ustawienia urządzenia

Wybierz Twój inteligentny pasek LED w menu głównym, aby wejść w jego ustawienia
Ustawienia urządzenia
Nazwa urządzenia
Lokalizacja urządzenia

Stuknij w ikonę usługi i postępuj
zgodnie z instrukcjami, aby dodać
dodatkowe sterowanie np.
głosowe

Włącz/wyłącz pasek LED

Udostępnij urządzenie członkom rodziny

Dodaj harmonogram
Podziel się z nami swoimi
problemami, przekaż skargi lub
opinie
Zmień kolor i jasność paska LED

8 różnych trybów

Kolor światła
można również
zmienić, naciskając
przycisk na
urządzeniu

Uwaga!

1. Temperatura przechowywania:≥-40℃.≤80℃
Temperatura pracy:≥-25℃.≤60℃
2.Powierzchnia, na której zainstalujesz pasek musi być gładka, sucha i czysta
3.Nie należy instalować paska na powierzchni o ostrych krawędziach
4.Paska LED nie należy zgniatać
5.Pasek można uciąć wzdłuż linii cięcia
6.Pasek LED nie może przekraczać 5 metrów, gdy jest używany w obwodzie prądu
stałego

