
Sterownik LeD BLuetooth V1.0
Instrukcja obsługI

I. Opis produktu
sterownik obsługuje standard bluetooth w wersji 4.0 lub wyższej.

urządzenie umożliwia zdalne sterowanie, włączanie i wyłączanie światła, regulację jasności i temperatury 
barw. oferuje 16 mln barw i dziesiątki trybów zmiany podświetlenia. 

Ponadto sterownik przeznaczony jest do sterowania listwami LED, modułami itp. Po przeprowadzeniu 
prostej instalacji, możliwe jest sterowanie za pomocą telefonu (z systemem Ios lub android). Zasięg 
zdalnego sterowania wynosi do 30 metrów w pomieszczeniach i ponad 60 metrów na zewnątrz.

II. Parametry techniczne
Metody połączenia bluetooth w wersji 4.0

Kompatybilny system operacyjny telefonu Dowolny system obslugujący standard bluetooth 
w wersji 4.0 lub wyższej.

Język oprogramowania angielski

Dostępne kanały

310: 4a/kanał, 2 kanały
320: 4a/kanał, ciepła biel :1 kanał, zimna biel :1 kanał
370: 4a/kanał, r: 1 kanał, g: 1 kanał, b: 1 kanał
410: Imax: 0,7a/kanał, Vmax: 30V, 3 kanały
420: Imax: 0,7a/kanał, Vmax: 30V, ciepła biel:1 kanał, 
zimna biel:1 kanał
470: 370: 0,7a/kanał,  Vmax: 30V, r: 1 kanał, g: 1 kanał, 
b: 1 kanał

Napięcie pracy 310/320/370: Dc12V-Dc24V
410/420/470: Vmax: Dc12-Dc30V

Temperatura pracy -20°c -60°c
Skuteczna odległość sterowania zdalnego bez barier, 60m; w pomieszczeniu, 30m
Ciężar netto ≤61g
Ciężar brutto ≤101g 
Klasa ochrony przed wodą IP 25
Wymiary 86x45x23mm

OLT.CTRL-BT-370 
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III. Instrukcja obsługi aplikacji Magic LED Light V1.0

1. Instalacja aplikacji Magic LED Light V1.0

a. Wyszukaj aplikację Magic LED Light w sklepie z aplikacjami app store dla telefonów iPhone, pobierz 

i zainstaluj bezpłatną aplikację. 

b. aplikację można pobrać skanując kod Qr:

c. aplikację można również pobrać bezpośrednio ze strony: 

https://itunes.apple.com/us/app/magic-led-light/id667339109?ls=1&mt=8

kolejne strony przedstawiają sposób instalowania aplikacji Magic LED Light.
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2. Podłączenie sterownika LED Bluetooth

Prawidłowo podłącz sterownik do gniazdka zasilającego. otwórz ustawienia bluetooth w telefonie 

komórkowym. jeżeli usługa bluetooth w telefonie jest wyłączona, telefon automatycznie wyświetli 

informację „Włącz bluetooth, aby umożliwić aplikacji „Magic Light” łączenie z akcesoriami”. Wybierz 

opcję „ustawienia”, a następnie „bluetooth”.

3. Obsługa aplikacji

A. Podgląd: 

nawet jeżeli sterownik nie został podłączony, możliwe jest otwarcie interfejsu użytkownika w trybie 

podglądu.

 

B. Reset: 

Ponownie zeskanuj sterownik.
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C. Światło białe

biały pierścień naciśnij biały pierścień i wybierz preferowaną jasność. 
jasność będzie odzwierciedlała wybrane ustawienie.

Przycisk „all off” („Wszystkie wył.”): najciemniejsza barwa

Przycisk „all on” („Wszystkie wł.”): najjaśniejsza barwa

Pasek „speed” 
(„Prędkość zmiany działania”): 

Możliwa jest regulacja prędkości w trybach „strobe” 
(„stroboskop”) i „gradual” („stopniowa zmiana”). każdy tryb 
posiada 31 stopni prędkości zmiany: „1” oznacza najmniejszą 
prędkość; „31” oznacza największą prędkość. 

tryby: tryb stroboskop

tryb stopniowa zmiana

„run” („uruchom”): Działa w trybach dynamicznych (nie działa w trybach 
statycznych).

„open” („otwórz”): Wł./WYł.

D. Światło białe ciepłe i białe zimne
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Pierścień wyboru temperatury 
barwowej

naciśnij pierścień i wybierz preferowaną temperaturę barwową. 
temperatura barwowa będzie odzwierciedlała wybrane 
ustawienie.

Przycisk „all off” („Wszystkie wył.”): najciemniejsza barwa

Przycisk „all on” („Wszystkie wł.”): najjaśniejsza barwa

Pasek „speed” 
(„Prędkość zmiany działania”): 

Możliwa jest regulacja prędkości w trybach „strobe” 
(„stroboskop”) i „gradual” („stopniowa zmiana”). każdy tryb 
posiada 31 stopni prędkości zmiany: „1” oznacza najmniejszą 
prędkość; „31” oznacza największą prędkość. 

jasność: możliwa jest zmiana w zakresie 0-100%

tryby: stopniowe ocieplanie

stopniowe oziębianie

błysk światła ciepłego

błysk światła zimnego

„run” („uruchom”): Działa w trybach dynamicznych (nie działa w trybach 
statycznych).

„open” („otwórz”): Wł./WYł.

E. Światło RGB

Pierścień wyboru barwy naciśnij pierścień i wybierz preferowaną barwę światła. 
barwa będzie odzwierciedlała wybrane ustawienie.

Przycisk „all off” („Wszystkie wył.”) najciemniejsze światło każdego kanału (r, g, b)

Przycisk „all on” („Wszystkie wł.”) najjaśniejsze światło każdego kanału (r, g, b)

Pasek jasności Przesuń suwak w lewo, światło będzie coraz ciemniejsze; 
przesuń suwak w prawo, światło będzie coraz jaśniejsze.

„open” („otwórz”) Wł./WYł.

„open” („otwórz”): Wł./WYł.
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20 wbudowanych trybów: 

1) naciśnij przycisk M-/M+, aby przełączać tryby pracy. jednocześnie możliwa jest regulacja prędkości 
działania. 
2) Dostępnych jest 31 stopni prędkości dla każdego trybu: „1” oznacza najmniejszą prędkość; „31” 
oznacza największą prędkość. 

3) obraz poniżej przedstawia 20 wbudowanych trybów sterowania rgb:

Nr Tryb pracy Uwagi
1 Przenikanie siedmiu barw

„run” („uruchom”): nie działa w trybach 
statycznych, działa w trybach dynamicznych.

2 stopniowa zmiana barwy czerwonej 

3 stopniowa zmiana barwy zielonej 

4 stopniowa zmiana barwy niebieskiej 

5 stopniowa zmiana barwy żółtej 

6 stopniowa zmiana barwy błękitnej 

7 stopniowa zmiana barwy fioletowej

8 stopniowa zmiana barwy białej 

9 stopniowa zmiana barwy czerwonej/zielonej 

10 stopniowa zmiana barwy czerwonej/niebieskiej 

11 stopniowa zmiana barwy zielonej/niebieskiej 

12 stroboskop siedmiu barw

13 stroboskop czerwony

14 stroboskop zielony

15 stroboskop niebieski

16 stroboskop żółty

17 stroboskop błękitny

18 stroboskop fioletowy

19 stroboskop biały

20 kolejna zmiana siedmiu barw
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F. Sposób edycji ustawień trybów pracy:

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4

strona

opis Do wyboru 
dostępnych jest 
16 pól. kliknij, aby 
zmienić barwę. kliknij 
i przytrzymaj, aby 
skasować barwę.

kliknij przycisk, 
wybierz dowolną 
barwę i jasność. 
Potwierdź wybór.

Wybierz tryb 
dynamiczny  
i prędkość dla dwóch 
sąsiadujących barw. 
następnie kliknij 
„run” („uruchom”). 
tryb wyświetlania 
zmienia się 
naprzemiennie.

utworzony tryb można 
nazwać i zapisać lub 
skasować.

uwaga: 
1. Dostępnych jest 30 prędkości. Prędkość „1” jest najmniejsza, prędkość „30” - największa. 
2. Możliwa jest modyfikacja obecnej barwy lub dostosowanie poprzedniej. Przycisk „run” („uruchom”) 
zatwierdza ustawienia.
3. Pola barw należy modyfikować po kolei.

**************************************************************************************************

Okres gwarancji:
2 lata (drugi rok objęty gwarancją). każda usterka spowodowana nieodpowiednią jakością wykonania 
urządzenia zostanie przez nas bezpłatnie naprawiona.

Uwagi: 
1. nie manipulować przy urządzeniu pod napięciem.
2. nie używać urządzenia w obszarach, w których znajduje się duża ilość powierzchni metalowych lub 
w których występują silne fale elektromagnetyczne. W przeciwnym razie skuteczny zasięg zdalnego 
sterowania zostanie znacznie skrócony.

Informacja:  
1. Dziękujemy za skorzystanie z naszego produktu. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi. korzystanie 
z urządzenia oznacza, że użytkownik zapoznał się z instrukcją obsługi.
2. nasza firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w oprogramowania i dokumentach 
dotyczących urządzenia. Producent nie ma obowiązku informowania użytkownika o wprowadzanych 
modyfikacjach.
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Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane informacje w poniższej instrukcji 
nie są wolne od błędów.

OSTRZEŻENIE 
Po zakończeniu eksploatacji tego produktu nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowy-
mi odpadkami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/Ec) obowiązującej w unii 
Europejskiej dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować osob-
ne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycz-
nym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego 
sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, obowiązany jest do oddania zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania są prowadzone m.in. 
przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne, pro-
wadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, od-
zysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w 
przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny 
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

IMPORTER:

Micros sp.j. W.kędra i j.Lic

godlewskiego 38

30-198 kraków
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