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Smart LED strip
Okos LED szalag
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User Manual
Smart LED strip

Parameters:
Model: WLS103605 / WLS103610
Input voltage: AC100-240V
AC Frequency: 50/60Hz
Power output: DC 12V/1.5A / DC 12V/3A
LED quantity: 30pcs LEDs/M
Power Rated: 3.6W/M
Lumen: 35lm/M
Color temperature: RGB
Working Temp: -15 - +50°C
WiFi frequency: 2.4 Ghz only
Size: 5000mm / 10000mm
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Setup

1. Scan the QR code or go to the App Store to download the Smart Life App.
Create an account and add your device.

2. Smart Light Strip only supports 2.4GHz Wi-Fi network.

3. Follow the instructions in the app and connect the device to your network.
Please note: There are two modes configuration [Quick Mode/ AP Mode]
available for you to add the devices. Quick Mode is recommended.

Quick Mode Configuration

1. Before connecting, please make sure your smart phone or device is connected
with your home Wi-Fi successfully(2.4 GHz]

2. Keep pressing the button on the control box for about 5 to 6 seconds, the color
of the light strip will change to red, and then enters the quick flash
mode.[0.5s/time]

3. Tap the icon V of the Smart Life App to add device.

4. Follow the in-App instruction to connect the smart light strip to your Wi-Fi
network[2.4 GHz)

APMode Configuration

1. Before connecting, please make sure your smart phone or device is connected
with your home Wi-Fi successfully[2.4 GHz]

2. In quick flash mode, continue to press the button on the control box for 5 to 6
seconds, the light strip will change to slow flash mode.(2s/time).

3. Tap the icon"+” of the Smart Life App to add device.

4. Click AP mode at the right corner of Smart life APP.
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5. Follow the in-App Instruction to connect the smart light strip to your Wi-Fi
network(2.4 GHz]

Warm Tips

• Please check whether device is connected with power and your phone is
connected with Wi-Fi

• Check routers: If router Is dual-band router, please select 2.4GHz network and
add device. You also need to open the router broadcasting function.

• Set up wireless router： Set encryption method as WPA2-PSK authorization
type as AES, or set both as auto.

• Please name router Wi-Fi in English. In order to stay strong Wi-Fi signal,
please keep device and router within certain distance.

• Check whether connected devices have reached the Maximum number router
connection. If so, please try to turn off the Wi-Fi connection of some devices

• Make sure router wireless MAC filtering function is enabled. Remove the
device from the filter list and make sure that router is no prohibiting device from
connection.

• Make sure the entered password is correct when adding new device

European Lighting Design Kft.
www.eldlux.hu

1106 Budapest, Maglódi u. 61-63

http://www.eldlux.hu
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Használati utasítás
Okos LED szalag

Paraméterek:
Model: WLS103605 / WLS103610
Bemeneti feszültség: AC100-240V
AC frekvencia: 50/60Hz
Kimeneti feszültség: DC 12V/1.5A / DC 12V/3A
LED mennyiség: 30db LEDs/M
Tejesítmény: 3.6W/M
Lumen: 35lm/M
Szín: RGB
Működési hőmérséklet: -15 - +50°C
Wi-Fi frekvencia: 2.4 Ghz
Méret: 5000mm / 10000mm
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Beállítás

1. Szkennelje be az itt található QR-kódot vagy töltse le a Smart Life applikációt
és készítsen egy profilt az eszközén.

2. Az Okos LED szalag csak a 2.4GHz Wi-Fi hálózaton működik.

3. Kövesse az alkalmazás utasításait és csatlakoztassa eszközét a hálózathoz.
Figyelem: Az eszközök hozzáadásához két mód [Gyors mód/ AP mód] áll
rendelkezésre. Ajánlott a Gyors módot választani.

Gyors Mód konfiguráció

1. Mielőtt csatlakoztatná az eszközt kérjük ellenőrizze, hogy okostelefonja vagy
a használt eszköz csatlakoztatva van az otthoni Wi-Fi hálózathoz. (2.4 GHz).

2. Tartsa nyomva a kontrolbox-on lévő gombot 5-6 másodpercig. Ekkor a LED
szalag fénye vörösre fog váltani, majd gyors vibráló jelzőfény fog következni.
(0,5mp).

3. Érintse meg a V ikont a Smart Life applikációban, hogy hozzáadja az eszközt.

4. Kövesse az aplikáción belüli utasításokat, hogy csatlakoztassa a LED szalagot
a saját Wi-Fi hálózatához (2.4 GHz).

APMód konfiguráció

1. Mielőtt csatlakoztatná az eszközt, kérjük ellenőrizze, hogy okostelefonja vagy
a használt eszköz csatlakoztatva van az otthoni Wi-Fi hálózathoz. (2.4 GHz).

2. A gyors vibráló módban tartsa nyomva a control box-on található gombot 5-6
másodpercig. Ekkor a LED szalag lassan villogó módra fog váltani (2mp).

3. Érintse meg a + ikont a Smart Life applikációban, hogy hozzáadja az eszközt.

4. Menjen az AP Módra a Smart Life applikáció jobb sarkában.
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5. Kövesse az aplikáción belüli utasításokat, hogy csatlakoztassa a LED szalagot
a saját Wi-Fi hálózatához (2.4 GHz).

Figyelmeztetés!

• Ellenőrizze, hogy az eszköz csatlakoztatva van-e az áramhoz és az
okostelefonja csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.

• Ellenőrizze a routert: Ha kétsávos routerrel rendelkezik, válassza ki a 2,4
GHz-es hálózatot, és adja hozzá az eszközt. Ugyanakkor meg kell nyitnia a router
rádióközvetítő funkcióját is.

• Vezeték nélküli router beállítása： Állítsa a titkosítási módszert WPA2-PSK
jogosultsági típusként AES-re, vagy állítsa mindkettőt automatikusra. Nem lehet
kizárólag vezetéknélküli módban működtetni a rendszert.

• Kérjük, angolul nevezze el a router Wi-Fi-jét. Annak érdekében, hogy erős
legyen a Wi-Fi jel, tartsa az eszközt és a routert egymáshoz közel.

• Ellenőrizze le, hogy az eszközök nem érték el a router maximális kapcsolódási
lehetőségét. Amennyiben igen, kapcsolja ki néhány eszközön a Wi-Fi elérést.

• Győződjön meg arról, hogy a router vezeték nélküli MAC szűrési funkciója
engedélyezve van. Távolítsa el az eszközt a szűrők listájából, és győződjön meg
arról, hogy a router nem tiltja le az eszköz csatlakotatását.

• Ügyeljen rá, hogy a megfelelő jelszót üsse be, mikor új eszközt telepít.

European Lighting Design Kft.
www.eldlux.hu

1106 Budapest, Maglódi u. 61-63

http://www.eldlux.hu
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