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 Scanați codul QR pentru a descărca APP  

 Descarcati APP 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Conectare Bluetooth 

  Urmati pasii de mai jos: 

  A/ Intrati in setarile telefonului, deschideți Bluetooth si căutați și asocierea cu Magic  

                

B/ Deschideți aplicația Magic LED, aplicația se va conecta  

 

                     
 

 



2. Interfata  

  A/ Schimbați culoarea LED-urilor RGB și intesitatea luminoasă. 

 
B  /  Muzică: Redați muzică și schimbați culoarea LED-urilor RGB in ritmul muzicii. 

 
 

 



C / Mood: Schimbați culoarea LED-urilor RGB prin ritmul vocal de intrare a microfonului.. 

 
D / Modele: Schimbați culoarea LED-ului RGB pe modelul fix          

           .  

 



E / Progamare : Timp, auto ON/OFF. 

 
F / Setare: Modificați culoarea LED-ului RBG prin agitarea telefonului: 

 

 



3. Specification 

 
4. Note: 

Dacă nu puteți căuta aparatul dvs. cu bec Bluetooth sau nu puteți să vă conectați pentru o perioadă 

lungă de timp la dispozitivul cu lămpi Bluetooth, inchideti APP si repornitil din nou  

Nu puneți becul într-un corp inchis  

Nu puneți becul în locuri umede sau apă 

Tensiunea de alimentare de la 110V la 240V AC, 50-60Hz 

Acest bec nu este o jucărie A nu se lasa la indemana copiilor 

Nu puneți becul pe suprafațe cu temperatură ridicată 

 

Cumparatorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri 

municipale nesortate si de a le colecta separat. 

Colectarea separata a DEEE  poate asigura o incidenţă redusă a substantelor periculoase asupra mediului si 

sanatatii umane, precum şi conservarea resurselor 

Fiecare EEE este format dintr-o combinatie de componente care contin diferite substante, unele periculoase, 

care, pe de o parte, pot fi materii prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursa 

importanta de poluare a mediului si pot avea un impact negativ asupra sanatatii umane in cazul in care nu sunt 

colectate separat si reciclate corespunzator. 

Cumparatorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri 

municipale nesortate si de a le colecta separat. 

 


