SMARTLIGHT
BT
MT3147

Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

PL

Niniejszy produkt wykorzystuje najnowszą technologię bezprzewodową Bluetooth, energooszczędną technologię LED z pełną paletą kolorów
oraz funkcją odtwarzania muzyki. Urządzeniem
można sterować za pomocą darmowej aplikacji
dostępnej w GooglePlay (platforma Android) lub
AppStore (platforma iOS).

Właściwości
■ Wersja Bluetooth: 4.0.
■ Zasięg Bluetooth: 10m.
■ Moc żarówki LED: 5W (odpowiednik żarówki
40W wolframowej).
■ Gwint: E27.
■ Barwa światła: biała lub dowolna wybrana
przez użytkownika.
■ Funkcja odtwarzania muzyki przez połączenie
Bluetooth.
■ Zgodne urządzenia: Android 4.0 lub nowszy,
iOS7 lub nowszy.
■ Funkcja zapalania światła wg harmonogramu.
■ Napięcie zasilania: AC 110-230V, 50-60Hz.
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Kroki instalacyjne
Instalacja aplikacji
Użyj smartfonu lub tabletu aby zeskanować kod
QRcode odpowiedni dla Twojego systemu operacyjnego, który znajduje się na końcu niniejszej
instrukcji. Dla urządzenia z systemem Android
aplikację można również pobrać ręcznie ze strony
www.media-tech.eu.

Montaż żarówki
Wyłącz napięcie przełącznikiem na ścianie, wkręć
żarówkę w wybrane miejsce, następnie włącz napięcie przełącznikiem na ścianie.

Parowanie
Uruchom na swoim smartfonie/tablecie wyszukiwanie urządzeń Bluetooth (zaznacz uprzednio
opcję „widoczny dla nieznanych urządzeń”). Na
liście znalezionych urządzeń wybierz „MT3147”,
nastąpi proces parowania urządzeń.
Następnie kliknij tą pozycję aby połączenie z urządzeniem było aktywne.

Sterowanie kolejną żarówką
Aby sterować kolejną żarówką Bluetooth zakończ
aplikację, rozłącz bieżące połączenie, rozpocznij
połączenie z kolejną żarówką, uruchom aplikację
do zarządzania.

Informacje o aplikacji
Ikona aplikacji na pulpicie.
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Wybierz “Connect” aby połączyć się z urządzeniem, wybierz “Music” aby odtwarzać muzykę na
urządzeniu, wybierz “Lamp” aby sterowć kolorem
żarówki, wybierz “Setting” aby przejść do ustawień harmonogramu.
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W zakładce “Music” możesz odtwarzać muzykę,
pauzować, zatrzymać, przełączyć następny/poprzedni utwór, sterować głośnością.
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OFF/ON Kliknij aby włączyć światło w żarówce.
Auto: światło będzie płynnie i samoczynnie losowo zmieniało kolor.
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Manual: użytkownik może sam wybrać kolor za
palety kolorów. Przesuń suwak aby wybrać jasność koloru. Kliknij aby wskazać kolor.

Boot time: wybierz czas włączenia światła.
Shutdown time: wybierz czas wyłączenia światła.
Device name: możesz zmienić nazwę domyślną
urządzenia.
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QRcode dla urządzeń z systemem iOS.

QRcode dla urządzeń z systemem Android.
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Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Pomoc techniczna dostępna
na www.media-tech.eu.
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