
iOS

Android Store 

Κατανάλωση ρεύματος: 6W
Τάση εισόδου: AC220-240V
Συχνότητα: 50Hz
Φωτεινότητα: 470lm
Θερμοκρασία χρώματος: RGB + Θερμό Λευκό
∆ιάρκεια ζωής: 25.000ώρες
Τύπος σήματος ελέγχου: Bluetooth 4.0
Σύστημα που υποστηρίζεται: iOS7.0 και
εκδόσεις Android πάνω από 4.3 

Οδηγίες εγκατάστασης 

Βιδώστε την λάμπα στο ντουί και ανοίξτε τον διακόπτη.
Μην χρησιμοποιείτε την λάμπα σε κλειστά φωτιστικά.
Μην αποσυναρμολογείτε την λάμπα.

• Οι χρήστες λογισμικού iOS επισκεφθείτε το AppStore, αναζητήστε την εφαρμογή BLELED 
και κατεβάστε την ή σαρώστε τον κωδικό QR για άμεση εγκατάσταση.
• Οι χρήστες λογισμικού Android επισκεφθείτε το Play Store, αναζητήστε την εφαρμογή 
BLELED και κατεβάστε την ή σαρώστε τον κωδικό QR για άμεση εγκατάσταση.
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Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής

1.  Χρήση 

Ανάψτε την λάμπα, ενεργοποιείστε το Bluetooth της συσκευής σας.

2.  Ρυθμίσεις

Ανοίξτε την εφαρμογή 

για να ανάψετε όλες τις λάμπες , διαλέξτε εικόνα περιβάλλοντος

 πατήστε

2.1 “LED” Ρυθμίστε τις λάμπες

για να ρυθμίσετε τις λάμπες , θα βρείτε διαθέσιμα 3 μοντέλα για να διαλέξετε χρώμα 
όπως “Warm/ Cool “, “Color”, “RGB”.

Επιλέξτε την καρτέλα “LED” και πατήστε ή πατήστε παρατεταμένα 



Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής

• “Warm/ Cool “, 
Προσαρμόστε την λάμπα στην θερμοκρασία χρώματος που προτιμάτε.

• “Color”, 
∆ιαλέξτε το χρώμα της αρεσκείας σας ή διαλέξτε την επιλογή  ώστε τα automation
χρώματα να αλλάζουν αυτόματα. 

• automationΞανά επιλέξτε  για να σταματήσει η αυτόματη εναλλαγή των χρωμάτων.



Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής
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2.2 “LED” Ρυθμίσεις δωματίων

Επιλέξτε την καρτέλα “LED” και σύρετε  το δάχτυλό σας προς την αριστερή πλευρά της οθόνης. 

Πατήστε για να διαλέξετε το δωμάτιο που επιθυμείτε να προσαρμόσετε και 

ακολουθήστε το βήμα 2.1.

3. “Scenario” Επιλογή θέματος

∆ιαλέξτε το θέμα που επιθυμείτε, πατήστε παρατεταμένα στο θέμα της αρεσκείας σας.

Πατήστε “Edit” , διαλέξτε τις λάμπες που επιθυμείτε  στο “edit scene”.
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Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής

3.1 Μοντέλα θεμάτων – Αλλαγή θέματος

Πατήστε πατήστε παρατεταμένα την εικόνα του θέματος, 

αντικαταστήστε με μια νέα από το άλμπουμ σας ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.

1

3.2 Μοντέλα θεμάτων – Προσθέστε θέμα

∆ιαλέξτε το θέμα που επιθυμείτε, πατήστε

Πατήστε για να επιλέξετε λάμπες. 

 για να προσθέσετε φωτογραφία και όνομα στο νέο μοντέλο θέματος.Πατήστε



Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής

4.  Μουσικό μοντέλο

για να επιλέξετε την μουσική που προτιμάτε από την λίστα.

“Music”, επιλέξτε τις λάμπες , σύρετε το δάχτυλο σας προς την αριστερή πλευρά της οθόνης, 

πατήστε
το χρώμα από όλες τις λάμπες 
θα μεταβάλλεται ανάλογα με την μουσική. 

 Πατήστε

www.eurolamp.gr
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