
 

A csomag tartalma: 

Műfenyő, 210 cm 1db 

Okosfüzér, 200x microLED, 20m 2db 

2xUSB aljzat adapter 1db 

Alkatrészek műszaki jellemzői: 

Műfenyő, 210 cm 

• Műfenyő 

• 3D + 2D tűk 

• magasság 210 cm / csúcs 3068 

• maximális átmérő 142 cm 

• fém talp 



 

• anyaga: PE + PVC 

 



 

 

 

SMART füzér microLED-el 
• belső használatra, hossza 20 m 

• 200 db RGB LED 

• alkalmazásvezérlés: 29 dinamikus üzemmód, zenéhez szinkronizálva, időzítő, fényerő/sebesség szabályozás (1-100%) 

• színválasztás: a színek tetszés szerint állíthatók be 

• tápegység: USB (adapter a csomag része) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
HASZNÁLATI MÓD 
 
 A telepítés Android 4.0 és iOS 10.0 vagy újabb operációs rendszerekkel használható. 
 
1. A füzér USB csatlakozóval és a kábelbe integrált BT vezérlővel rendelkezik. 
 
2. Olvassa el a QR-kódot, és töltse le a LED LAMP alkalmazást. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót 
a telefonon, és csatlakoztassa a füzért egy megfelelően feltöltött USB-aljzathoz. Indítsa el az 
alkalmazást, amely automatikusan csatlakoztatja hozzá a telepítést. 
 
3. Az alkalmazásban válassza ki a BLE LED opciót. A többi ikont törölheti. Az alsó sávban a 
következő lehetőségek közül választhat: 
 
4. RGB: a színes lemezen (RING) választhat színeket, illetve egyéni színt és fényerőt állíthat be. 
Ha a WHT DIM felületre vált, beállíthatja a fényerőt. 
 
5. Üzemmód: Kiválaszthatja kedvenc fényprogramját, a vaku sebességét és fényerejét. A 
programok bemutatása a táblázatokban található. 
 
6. Egyedi: A színek kiválasztásával, a fények játékával, illetve a villogási sebesség és a fényerő 
beállításával megadhat egy preferált programot. 
 
7. Zene: Két lehetőség közül választhat. Az egyik a Zene mód, amikor a telepítő vakut a telefonon 
lejátszott zene befolyásolja. A másik a mikrofon (vagy Record) mód, amikor a telefon mikrofonja 
szabályozza a fények játékát. 
 
8. Beállítás: Itt állíthatja be az időzítőt, a ritmust, az RGB sorrendet, a kódolást, a shake-et, illetve 
választhat háttérképet az alkalmazásban. 
 
9. Időzítő: Ebben a menüpontban állíthatja be a kezdési és befejezési időpontokat, a hét minden 
napjára még többet, sőt eltérőt is. Kiválaszthatja a működési ütemtervet is. Az így beállított 
időpontok egy fenti menüponttal aktiválhatók vagy deaktiválhatók. 


