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1. Nie należy Wystawiać sterownika
działanie Wilgoci
2, Nie należY Wystawiać sterownika
dZiałanie Wysokich temperatur,
3. Przechowywać W mie]scu
niedostępnym dla dZieci,
4, ProSzę Zapoznac S ę dokładnie
z nstrukcją obsłUgi przed p eruszym
uruchom enlem sterownika
5. ZWróó UWagę na dokładne
podłączen e sterownika do źródła
zas] an]a,
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RGBW, RGBWc, CW+WW
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1. Podłącztaśmę
LED RGB do
sterownika
2. Podłącz
sterownik do
zasilania
3. Kliknij puycisk
,,+" W celu
skonfigurowania
nowego sterownika
4.w\Ąączińącz
sterownik tuy rey
-> dioda LED
zaEnie migaĆ
na biało

5, Wpisz ha§o do
swojej sieci WiFi
6. Tzymaj swój
telefon, router wifi
i sterownik blisko
siebie dla
utzymania
sygnalu podczas
parowania
7, Po

się z nternetem
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Funkcje aplikacji FairyNestI
1. A9 jkac]a oosiada Cztery fUnkcje
7-kc orovłch] eieklów oraż czlery dowo]n]e

_s:ar, ane eiek]y któle możemy !r!chomić
ża.ółno {omendą g]osową Ub pżfzymuiąc
] pźeslwając wybrany koorwiedno z
cżterech pUstych pól.
2, 8 puyc sków = 8 spec]a nych efektóW LED
klóre możemy Uruchomjć z aplikac]i bądź
Wdać komendą g]osową,
3, W ap ikacj na ston e z koloram
slatycznym możesż Wybrać dowo]ny kolol
slatyczny za pomocą pierścien a ko oróW,
który następnie za pomocą suwaków
znajdujących pod pierścien em moźemy
odpowiedn]o lożjaśnić i nasycić
4, Moźesz Wybraó dowo nie uslawony ko ol
po czym przFzymując go dłuże] pżesunąĆ
w ]edno Z czterech pustych pól,
5, Możemy dowolnie nazwać podłącżoną do
slerownika laŚmę RGB

6. Aplikacja posiada
Włącznik i Wyłącznik
czasowy
7. Możemy
do§to§oWać §posób
zmian
poszczegó]nych
animac]i

]L 1!

§

@

L

l

"1!

o

9c! 
'

ffi

I


