
 LED vianočná reťaz Fairy Lights
Model: MSL2/ MSL5/ MSL6

Užívateľský manuál 

Vianočná LED reťaz s možnosťou ovládania pomocou 
diaľkového ovládača a mobilnej aplikácie cez Wi-Fi. Vstavaný mikrofón 
umožňuje zmenu farby podľa hudby.

Technické údaje
Základné parametre

farba LED svetla:
napájanie:

napájacie napätie:
ovládanie:

Wi-Fi:
pracovná teplota:
stupeň ochrany:

RGB
USB
5V
IR diaľkový ovládač, 
mobilná aplikácia
frekvencia 2,4 GHz
-25ºC ~ 60ºC
IP44

LED reťaz sa nesmie skracovať.
Napájací USB adaptér nie je súčasťou balenia.

95 cm 10 cm

100 cm 10 cm

1000 cm

Ø 0,5 cm

MSL2 100LED

95 cm 10 cm

100 cm 13 cm

500 cm

Ø 1,5 cm

MSL5 33LED

95 cm 10 cm

100 cm 13 cm

1000 cm

Ø 1,5 cm

MSL6 66LED

Music

Colour

ON/OFF

vstup USB A

príjem IR signálu 
z diaľkového ovládača

RGB LED

mikrofón
tlačidlo Music
tlačidlo Colour
tlačidlo ON/OFF

Ovládanie pomocou mobilnej aplikácie

1. Pripojte sa k miestnej Wi-Fi, a zapnite Bluetooth.
2. Naskenujte QR kód pomocou aplikácie fotoaparátu.
3. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Smart Life.

4. Otvorte aplikáciu a zvoľte možnosť Zaregistrovať. 
(Pokiaľ už máte účet, prihláste sa)
5. Zvoľte vašu krajinu, vyplňte E-mail a stlačte tlačidlo Pokračovať.

6. Na zadanú e-mailovú adresu obdržíte email z verifikačným kódom,
tento kód opíšete do aplikácie.

Funkcie diaľkového ovládača

Rozmery

IR vysielačTlačidlá nastavenia jasu,
zvýšenie/ zníženie

citlivosti v režime Hudba

Prepnutie medzi
teplou a studenou
bielou

Rýchla predvoľba jasu
25%, 50%, 100%

Tlačidlá výberu
statickej farby svetla,

červená, zelená,
modrá 

Tlačidlá časovača,
vypnutie sv. o 1h, 4h, 8h 

Vypnutie/ zapnutie

Tlačidlá výberu módov
v režime Hudba

Tlačidlá výberu módov
v režime Farba  

Tlačidlá výberu 
statickej farby,
výber z 16 farieb 

Tlačidlo Music
Krátkym stlačeným sa zapne
režim hudba. Následným 
stláčaním výber zo 4 módov.

Tlačidlo Colour
Krátkym stlačeným výber z 8
pestrofarebných módov.

Tlačidlo ON/OFF
Krátkym stlačeným
vypnutie/ zapnutie
svetelnej reťaze.

ovládač
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10. V pravom hornom rohu aplikácie stlačíte tlačidlo +, vyberte funkciu
Auto Scan, vyhľadá sa svetelná reťaz. Ak sa svetelná reťaz zobrazila 
stlačte tlačidlo Ďalší krok.

 

Ovládanie mobilnej aplikácie

Záložka Scene obsahuje farebné scény pre jednotlivé 
použitie reťaze. Záložka Music obsahuje ovládanie hudobnej funkcie.

 

Dimmer umožňuje nastavenie statickej farby.
Settings, nastavenie časovača a automatického zapnutia/ vypnutia.

7. V ďalšom kroku registrácie 
nastavíte heslo pre Váš nový 
účet Smart Life.
8. Svetelnú reťaz pripojte pomocou 
USB do vhodného USB 
napájacieho adaptéra.
9. Stlačte a držte stlačené tlačidlo 
tlačidlo ON/OFF na ovládači po 
dobu cca 6s, až pokým svetelná 
reťaz nezačne blikať červenou 
farbou.

11. Pripojte svetelnú reťaz k Wi-Fi 
ktorá je v dosahu. Vyberte zo 
zoznamu a zadajte heslo.
12. Svetelná reťaz sa pripojí. 
Následne ju je možné premenovať.

Dovoz a distribúcia:
Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice
Vyrobené v Číne
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