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Funkce:

- Ovládání pomocí chytrého telefonu (Android & IOS)
- Funkce časovače: Automatické Zapnutí / vypnutí
- Možnost nastavení až 16 milionů barev
- Regulace jasu 1 ~ 100%
- Předvoleně scény
- Možnost vytvoření skupin, které lze ovládat Společně (pouze pro Stejný typ

produktu).

Parametry:

- Napětí: 12-24VDC
- Proud: 5A na 1kanál, celkem maximálně 1OA
- Výkon: maximálně 240W
- Výstupy: Společný "+", R, G, B, W, WW
- Napájení: Svorkovnicí nebo DC konektorem

- Wi-Fi 2,4GHz , Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Rozměry:
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Zapojení:

In

1.

2.

U

1.

2.

3.

4.

WIFI øvıadač
T łp  \,„E 3 u I
\ F W [J13 F,ŮU QD U0 UG [JO 93 Ěżďý

ììì Ř 7 Í"ˇì~í; E10

LED pásekStalace:

Použijte napájení ovladače podle typu LEDpásků (DC12 / 24V).

Připojte napájecí vodiče pásku podle barev a označení svorek

pozornění:

Neumisťujte ovladač do kovových schránek, které by mohly
blokovaný signál WiFi

Ujistěte se, že napájení a řídicí jednotka jsou správně připojeny.

Výstupní napětí napájecího Zdroje by mělo být stejné jako LED pásek

Před Zapnutím napájení se ujistěte, že je připojení správné.



Popis ovladače:
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1. Vstupní rozhraní DC12V-24V (vstup do 3A DC)

2. Vstupní rozhraní DC12V-24V (vstup do 10 A DC)

3. Funkční tlačítko: zapnout
vypnout
stisknutím delší než 5 sekund "Reset"

4. Svorky pro kabelu LEDpásku (celkem 6)

Prohlášení FCC
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám:
(1) toto Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
(2) toto Zařízení musí akceptovatjakěkoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucı
provoz

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy
B,
podle části 15 Pravidel FCC. Tyto limityjsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před
škodlivé rušení v obytné instalaci.
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Stažení aplikace "Smart life
1. Vyhledejte „Smart Life“ z App Store nebo Google Play.
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2: Naskenujte QR kód.
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Aplikace je kompatibilní s Android 4.0 a IOS 8.1 a vyšší verzí

Ě Android 4.0 H ÍOS 8.1



ÝI ÝI IÝPrıhlašení I Zaregistrace cısla uctu
Spusťte aplikaci Smart Life a zare
ke stávajícímu účtu

VIPrıpojení aplikace:
1. Ujistěte se, že signál WiFi je do

Zapněte ovladač S LEDpáSkem

IVgistrujte se pro nový ucet nebo se prıhlaste
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brý a stabilní.

2. LED pásek se rozsvítí při zapnutí napájení.

' “ stiskněte „Přidat zařízení nebo "+"3. Spustte aplikaci „Smart Life ---
vı

_vyberte „Lighting“ (světelné zarızení) Strip Lights (LEDpásky)

stisknete tlacítko Reset na vıce
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4. Pokud LED pásek po zapnutí napájení nezhasne a nezačne blıkat dlouze
nez 5 sekund, nebo podle obrazku

Potvrďte, že kontrolka rychle bliká. "Confirm indocator rapidly blınk
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Nejprve resetujte
zařízení.
Pokud kuntr lk již bliká. přeskočte
postup resetovaní
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5. Vyberte Wi-Fi připojení, zadejte heslo WiFi, a poté klikněte na ,,OK“,
vvpočkejte až bude připojení úspesné.

Enter Wi-Fi Password

Change Network

Confirm
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Smart life:
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Funkce aplikace

É) Dáıkøvê øvıáóáni.

@ Funkce časovače.

6 Inteligentní scéna: Systém nastavuje celou řadu inteligentních scén,
různé scény odpovídají různé atmosféře osvětlení.

@ Skupina: Možnost vytvoření skupin, které lze ovládat společně
(pouze pro stejný typ produktu).

Q Sdílení zařízení: Zařízení je sdíleno s ostatními zařízeními pro
ovládání uživatelem v domácnosti.

' níšřłn v , _Dovozce: ELIM spol. s r. o., Ceska republıka


