
 

  

Γιρλάντα SMART με microLED και Αντάπτορας πρίζας 2xUSB 
• εσωτερική χρήση, ύψος 20 m 

• 200 κομ RGB LED 

• έλεγχος με εφαρμογή: 29 δυναμικοί τρόποι λειτουργίας, συγχρονισμός με μουσική , χρονοδιακόπτης, έλεγχος  

φωτεινότητας/ταχύτητα (1-100%) 

• επιλογή χρώματος: τα χρώματα μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις  

• Τροφοδοτικό: USB (περιλαμβάνεται αντάπτορας) 

 

 

 



 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

   Η εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λειτουργικά συστήματα Android 4.0 και iOS 

10.0 ή νεότερη έκδοση. 

1. Η γιρλάντα διαθέτει υποδοχή USB και ελεγκτή BT ενσωματωμένα στο καλώδιο. 

 

2. Διαβάστε τον κωδικό QR και κατεβάστε την εφαρμογή LED LAMP. Ενεργοποιήστε τη 

λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και συνδέστε τη γιρλάντα σε μια σωστά φορτισμένη 

υποδοχή USB. Ξεκινήστε την εφαρμογή, η οποία θα συνδέσει αυτόματα την εγκατάσταση σε 

αυτήν. 

 

3. Στην εφαρμογή, επιλέξτε την επιλογή BLE LED. Μπορείτε να διαγράψετε τα υπόλοιπα 

εικονίδια. Στην κάτω μπάντα έχετε τις εξής επιλογές: 

 

4. RGB: στον έγχρωμο δίσκο (RING) μπορείτε να επιλέξετε χρώματα, αντίστοιχα μπορείτε να 

ορίσετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα και φωτεινότητα. Εάν μεταβείτε στην επιφάνεια WHT DIM, 

μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα. 

 

5. Λειτουργία: Μπορείτε να επιλέξετε το αγαπημένο σας πρόγραμμα φωτισμού, την ταχύτητα και 

τη φωτεινότητα του φλας. Η παρουσίαση των προγραμμάτων βρίσκεται στους πίνακες. 

 

6. Προσαρμοσμένο: Μπορείτε να ορίσετε ένα πρόγραμμα που προτιμάτε επιλέγοντας τα χρώματα, 

την αναπαραγωγή των φώτων, ρυθμίζοντας αντίστοιχα την ταχύτητα αναβοσβήνει και τη 

φωτεινότητα. 

 

7. Μουσική: Μπορείτε να επιλέξετε από δύο επιλογές. Το ένα είναι η λειτουργία μουσικής, όταν το 

φλας εγκατάστασης επηρεάζεται από τη μουσική που παίζεται στο τηλέφωνο. Η άλλη είναι η 

λειτουργία μικροφώνου (ή εγγραφής), όταν το μικρόφωνο του τηλεφώνου ελέγχει την 

αναπαραγωγή των φώτων. 

 

8. Ρύθμιση: Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε χρονόμετρο, ρυθμό, σειρά RGB, κωδικοποίηση, κούνημα, 

αντίστοιχα μπορείτε να επιλέξετε ταπετσαρία στην εφαρμογή. 

 

9. Χρονοδιακόπτης: Σε αυτό το στοιχείο μενού μπορείτε να προσαρμόσετε τους χρόνους έναρξης 

και διακοπής, ακόμη περισσότερους και ακόμη διαφορετικούς για κάθε ημέρα της εβδομάδας. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πρόγραμμα λειτουργίας. Οι χρόνοι που ορίζονται με αυτόν τον 

τρόπο μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν με ένα στοιχείο μενού παραπάνω. 

 
 


