Instrukcja instalacji i obsługi
MODUŁ KONTROLERA LED WIFI ID3 LCD004

www.id3.pl

1. Dane techniczne
Rodzaj produktu
Napięcie pracy
Max. prąd
Częstotliwośd pracy
Zasięg działania
Temperatura pracy
Temperatura obudowy
Izolacja
Stopieo ochrony
Max. dopuszczalne napięcie
(impuls)
Typ łącznika
Średnica przewodu
Normy testowania

moduł kontrolera LED WiFi
DC 12V/24V
6A
2.4 Ghz – 2.483 GHz WiFi
≤ 200 m
-20 ° C ~ +50 ° C
Tc: + 80 ° C (maks.)
Klasa III
IP20
500V
Elektroniczny
2
0,5 – 1,5 mm
EN301489 EN62311 EN55015
EN61547 EN60669 IEC60669

Moduł kontrolera LED WiFi pozwala na zmienianie koloru i dostosowanie oświetlenia pasków LED w zakresie
1% -100% za pomocą telefonu komórkowego lub sterowania głosowego

Globalny zasięg
Steruj zawsze, gdziekolwiek jesteś,
pełna kontrola z aplikacji mobilnej

Aplikacje

Harmonogram
Sterowanie
głosowe
Amazon Alexa
Lokalne sterowanie
Sterowanie
głosowe
Google Home

Aplikacje

Udostępnianie
urządzenia

Aplikacja

Router

Sterowanie
głosowe
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Przełączniki

2. Instalacja
Ostrzeżenie:
1. Instalację musi przeprowadzid wykwalifikowany inżynier zgodnie z lokalnymi przepisami.
2. Tylko do użytku wewnętrznego, trzymaj urządzenie z dala od wody, wilgoci lub gorącego środowiska
3. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
4. NIE czyścid płynnymi środkami.
5. NIE przekraczad zalecanych wartości elektrycznych.
6. Zainstaluj urządzenie z dala od silnych źródeł sygnału, takich jak kuchenka mikrofalowa, która może powodowad
zakłócanie sygnału i spowodowad nieprawidłowe działanie urządzenia.
7.Przeszkody w postaci betonowych ścian lub materiałów metalowych mogą zmniejszyd efektywny zasięg działania
urządzenia i należy ich unikad.
8. NIE próbuj demontowad, naprawiad ani modyfikowad urządzenia.
Rozmiary produktu

Typowy sposób montażu

Możliwości podłączenia oświetlenia pasków LED
1. Dla paska LED jednokolorowego

2. Dla paska LED dwukolorowego
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3. Dla paska LED RGB (czerwony-zielony-niebieski)

4. Dla paska LED RGB+WW (kolor+ciepły biały) lub RGB+CW (kolor+zimny biały)

5. Dla paska LED RGB+WW+CW (kolor+ciepły biały+zimny biały)

Instrukcje instalacji elektrycznej:
1. Wyłącz zasilanie przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z instalacją elektryczną.
2. Podłącz przewody zgodnie ze schematem połączeo.
4. Włącz zasilanie i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji modułu przełącznika.
Uwaga:
Podczas konfiguracji przebywaj w pobliżu kontrolera, upewnij się, że siła sygnału Wi-Fi wynosi minimum 50%.
Upewnij się, że funkcja „AP Isolation/Izolacja AP” jest wyłączona na routerze.

3. Najczęściej zadawane pytania
P1: Co powinienem zrobid, jeśli nie mogę skonfigurowad modułu przełącznika?
a. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
b. Upewnij się, że Twój telefon komórkowy i moduł przełącznika są tej samej sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
c. Sprawdź jakośd połączenia internetowego.
d. Upewnij się, że hasło wprowadzone w aplikacji jest poprawne.
e. Upewnij się, że okablowanie jest prawidłowe.
P2: Jakie urządzenia mogę kontrolowad za pomocą modułu przełącznika?
Możesz kontrolowad paski LED jedno i wielokolorowe zgodnie z parametrami modułu kontrolera.
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P3: Co się stanie, jeśli sied Wi-Fi będzie niedostępna?
Nadal możesz kontrolowad oświetlenie podłączone do modułu przełącznika za pomocą tradycyjnego przełącznika.
Po ponownym aktywowaniu sieci Wi-Fi urządzenie połączy się z nią automatycznie.
P4: Co powinienem zrobid, jeśli zmienię sied Wi-Fi lub zmienię hasło?
Moduł można podłączyd do sieci Wi-Fi zgodnie z instrukcją obsługi aplikacji.
P5: Jak zresetowad urządzenie?
Naciskaj przycisk resetowania przez około 10 sekund, aż podłączony pasek zacznie szybko migad, co oznacza, że
pasek podłączony do kontrolera jest gotowy do parowania.

4. Aplikacja mobilna
❶

Aplikacja Android / iOS
Zeskanuj kod QR, aby pobrad aplikację Tuya Smart w
sklepie z aplikacjami lub smartfonie. Możesz również
wyszukad słowo kluczowe „Tuya Smart” w App Store
lub Google Play, aby pobrad aplikację.

❸

Po połączeniu telefonu do sieci Wi-Fi 2,4 GHz otwórz
aplikację i zaloguj się na swoje konto za pomocą
zarejestrowanego numeru telefonu komórkowego
i hasła.

❷

Zarejestruj swoje konto wykorzystując numeru telefonu
komórkowego lub adres e-mail. Poczekaj kilka minut na
kod weryfikacyjny (e-mailem lub SMS-em) i wprowadź
go wraz z hasłem.

❹

Naciskaj przycisk resetowania przez około 10 sekund, aż
podłączony pasek zacznie szybko migad, co oznacza, że
pasek podłączony do kontrolera jest gotowy do
parowania. (Jeśli odczekasz więcej niż 120 sekund,
musisz powtórzyd tę czynnośd.)
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❺

Kliknij „Dodaj urządzenie” (+) w aplikacji. (Add Device) i
wybierz typ urządzenia, na przykład „Oświetlenie”.
Potwierdź, że światło błyska ok. 2 razy/sekundę.

❼

Po zakooczeniu parowania przełącznik Wi-Fi zostanie
wyświetlony w aplikacji.

❻

Wybierz Wi-Fi, przez które urządzenie może połączyd
się z Internetem, i wprowadź hasło Wi-Fi. Następnie
kliknij „OK”. Upewnij się, że Twój smartfon i moduł
przełącznika Wi-Fi znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi
2,4 GHz. Parowanie zajmie około 10–120 sekund, w
zależności od stanu sieci.

❽

Połącz się z Echo Alexa lub Google Home, aby sterowad
głosem i udostępniad urządzenia rodzinie
lub znajomym. Dla swojej wygody możesz dostosowad
nazwę urządzenia.

❾

Korzystaj z inteligentnego systemu automatyki domowej do sterowania oświetleniem, korzystając z naszej
aplikacji mobilnej „All-in-one”, gdziekolwiek jesteś na świecie lub sterując głosem, gdy siedzisz wygodnie w domu.
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