
OŚWIETLENIE WNĘTRZA AUTA RGB 12V + PILOT BLUETOOTH

MODEL: ZD65B
INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe
Zestaw oświetlenia LED RGB wyposażony w  dodatkowy moduł Bluetooth - do zastosowania we wnętrzu
samochodu.  Niezwykła  łatwość  montażu  dzięki  zastosowaniu  samoprzylepnych  listew  LED  na  taśmie
dwustronnej  3M.  Pokrycie  listew  silikonową  powłoką  zapewnia  ich  wodoodporność!  Listwy  można
zamontować w dowolnym miejscu samochodu dzięki zastosowaniu długich kabli pomiędzy listwami. Wygodne
zasilanie bezpośrednio z zapalniczki  samochodowej -  12V. Kolorem, jasnością i  trybami świecenia można
sterować bezpośrednio dzięki dołączonemu w zestawie pilotowi zdalnego sterowania bądź nawet korzystając
z  telefonu!  Posiada  możliwość  szybkiego  i  łatwego  wyłączenia  dzięki  specjalnemu,  podświetlanemu
przyciskowi ON/OFF na wtyku gniazda zapalniczki 12V.
Nasz zestaw posiada aż 36 punktów światła LED RGB!

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• 4 samoprzylepne, silikonowe i wodoodporne listwy LED. 
• Łatwość montażu dzięki zastosowaniu specjalnej taśmy dwustronnej 3M! 
• Długie kable umożliwiają wygodne rozprowadzenie listew w dowolnym miejscu wewnątrz pojazdu! 
• 9 punktów oświetleniowych LED w każdej z 4 listew! Łącznie 36 punktów światła LED! 
• Żywotność aż do 100000 godzin dzięki zastosowaniu żarówek LED typu SMD5050 
• Aż 16 kolorów świecenia (RGB), z możliwość zmiany. 
• 4 tryby świecenia: stałe (wybrany konkretny kolor), migotanie w RGB, migotanie w wielu kolorach oraz

płynna zmiana kolorów 
• Podświetlany włącznik/wyłącznik na wtyku zapalniczki 12V. 
• Możliwość zdalnego sterowania dołączonym pilotem bądź telefonem z modułem Bluetooth! 

Specyfikacja: 

• Materiał: tworzywo sztuczne oraz silikon 
• Zasilanie: 12V (z zapalniczki samochodowej), max. 6A wyjściowego natężenia prądu 
• Zasilanie pilota IR: 1x bateria CR2025 
• Możliwość sterowania oświetleniem za pomocą modułu Bluetooth! 
• Liczba diod LED: 36 (4x9) 
• Moc nominalna: 6W 
• Długość poszczególnej listwy LED: 12 cm 
• Szerokość poszczególnej listwy LED: 1,5 cm 
• Długość krótszych kabli (2): 110 cm 
• Długość dłuższych kabli (2): 160 cm 
• Kolor listew LED: czarny 
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W zestawie: 

• 4 samoprzylepne listwy LED z 9 punktami oświetleniowymi każda (łącznie 36 punktów). 
• 1 kabel zasilający z wtykiem do zapalniczki samochodowej 12V (z bezpiecznikiem!) 
• 1 pilot zdalnego sterowania, służący do zmiany koloru i trybu świecenia! 
• 1 sterownik koloru czarnego 

2. Instalacja i uruchomienie

Produkt  przeznaczony  jest  do  oświetlenia  wnętrza  samochodu.  Listwy  LED  należy  solidnie
zamocować w wybranym miejscu, dzięki samoprzylepnej podstawie każdej z listew. Upewnić się, że
sterownik (białe pudełeczko) jest odpowiednio podłączony do przewodu zasilającego (zapalniczka
samochodowa 12V) końcówką DC (czarny kabel). W sterowniku jest umieszczony moduł Bluetooth
którego zadaniem jest odbieranie sygnałów ze sparowanego z nim telefonu. Umożliwia to regulację
oświetlenia, poprzez zmianę kolorów bądź trybów świecenia.

Instalacja dedykowanej aplikacji i sparowanie urządzenia z telefonem:

Włącz zasilanie taśm LED podłączając wtyk zasilający do gniazda zapalniczki samochodowej 12V.

Uruchom sieć komórkową / Wi-Fi oraz moduł Bluetooth w swoim telefonie. Następnie zeskanuj kod
QR znajdujący się na sterowniku urządzenia (wykorzystaj do tego aplikację Aparat bądź dowolny
skaner kodów QR).

Poczekaj na uruchomienie się strony z aplikacją, pobierz ją i zainstaluj (LOTUS LANTERN).
Następnie uruchom ustawienia Bluetooth i sparuj telefon z urządzeniem ELK-BLEDOM.

Uruchom aplikację LOTUS LANTERN i rozwiń menu kontekstowe w lewym, górnym rogu. Na liście
(pod napisem My Devices) powinno się znajdować urządzenie BLEDOM. Kliknij ikonkę łańcucha i
poczekaj kilka sekund aż urządzenie połączy się z telefonem.
 
Działanie 

Steruj oświetleniem LED wybierając odpowiednie funkcje w aplikacji LOTUS LANTERN.

Taśmy LED potrafią świecić w palecie barw RGB (zgodnie z opisem funkcji w aplikacji) oraz w 4
trybach świecenia: Flash, Strobe, Fade, Smooth.

- W przypadku wielu halogenów LED sterowanych jednocześnie, nie powinny być one zainstalowane
zbyt  daleko  od  siebie.  Utrzymuj  odległość  maksymalnie  kilku  metrów  do  halogenów  LED  aby
zapewnić możliwość sterowania telefonem za pomocą Bluetooth.

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej 
eksploatacji

1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników. 
2. Chronić przed ekstremalnie niskimi i wysokimi temperaturami.
3. Nie rzucać, nie siadać na urządzenie.

- W nagłych sytuacjach istnieje możliwość odcięcia zasilania czerwonym przyciskiem bezpiecznika,
znajdującycm się na szczycie wtyku zapalniczki samochodowej.
- Nie spoglądaj bezpośrednio w diody LED z bliskiej odległości aby uniknąć uszkodzenia wzroku!
-  Osoby  narażone  na  ataki  epileptyczne  nie  powinny  korzystać  z  funkcji  stroboskopu!  Może  to
spowodować atak epilepsji!
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Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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