
 

  

Pachetul conține: 

Brad artificial, 210 cm 1buc 

Ghirlanda Smart, 200x microLED, 20m 2buc 

Adaptor priza 2xUSB 1buc 

Specificatii tehnice componente: 

Brad artificial, 210 cm 

• Brad artificial 

• ace 3D+2D 

• înălțime 210 cm / vârf 3068 

• diametru maxim 142 cm 

• talpă metalică 

• material: PE + PVC

 



 

 

 

Ghirlandă SMART cu microLED 
• pentru interior, lungime 20 m 
• 200 buc RGB LED 
• control prin aplicație: 29 moduri de funcționare dinamice, sincronizat la muzică, timer, control 
luminozitate/viteză (1-100%) 
• selecție culoare: culorile pot fi setate după preferințe 
• alimentare: USB (adaptorul inclus in pachet) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOD DE UTILIZARE 

 

 Instalația poate fi utilizată cu sisteme de operare Android 4.0 și iOS 10.0 sau mai noi.  

1. Ghirlanda dispune de un conector USB și un controlor BT integrat pe cablu.  

 

2. Citiți codul QR și descărcați aplicația LED LAMP. Porniți funcția Bluetooth de pe telefon și 

conectați ghirlanda de un soclu USB cu sarcină potrivită. Porniți aplicația, care va conecta automat 

instalația de acesta.  

 

3. În aplicație selectați opțiunea LED BLE. Restul iconițelor le puteți șterge. În banda inferioară 

aveți următoarele opțiuni:  

 

4. RGB: pe discul colorat (RING) puteți selecta culori, respectiv puteți seta o culoare și 

luminozitate personalizate. Dacă comutați pe suprafața WHT DIM, aveți posibilitatea să setați 

luminozitatea.  

 

5. Mode: Puteți selecta programul de lumini preferat, viteza de clipire și luminozitatea. Prezentarea 

programelor găsiți în tabele.  

 

6. Custom: Puteți defini un program preferențial prin selectarea culoriilor, a jocului de lumini, 

respectiv prin reglarea vitezei de clipire și a luminozității.  

 

7. Music: Aveți posibilitatea să alegeți din două opțiuni. Unul este modul Music, când clipirea 

instalației este influențată de muzica redată de telefon. Cealaltă este modul Microphone (sau 

Record), când microfonul telefonului controlează jocul de lumini.  

 

8. Setting: Aici puteți seta timer, ritm, ordine RGB, codare, shake, respectiv puteți selecta o imagine 

de fundal în aplicație.  

 

9. Timer: În acest punct de meniu puteți regla timpii de pornire și oprire, chiar mai multe și chiar 

diferite pentru fiecare zi din săptămână. Puteți selecta și programul de funcționare. Timpii setați 

astfel se pot activa ori dezactiva cu un punct de meniu mai sus.  
 


