
RGB+RGBW+CCT-контролер із Wi-Fi-управлінням

Інструкція з експлуатації

Цей контролер створює нові можливості для використання системи розумного освітлення. 
Управління здійснюється за допомогою смартфона, що робить використання такої систе-
ми набагато простішим і зручнішим. Контролювати її роботу можна у будь-якому зручному 
місці.

Підберіть блок живлення відповідної потужності. Більш докладно про те, як це зробити, 
читайте в кінці інструкції.

1.

Технічні параметри

Підключення

Робоча температура Від -20 до +60 °C
Вхідна напруга 12-28 В
Вихідна напруга 12 В / 5х4 А
Розмір контролера 62х82х16 мм
Вага 45 г
Максимальна потужність 240 Вт
Гарантія 1 рік

(90732)
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Під’єднайте блок живлення до мережі 220 В. З’єднайте фазний провід (1), нульовий 
провід (2) і дріт заземлення (3) відповідно до написів над клемами блока живлення 
AC/L, AC/N, Ground

З’єднайте блок живлення з контролером: плюсовий V+ (червоний) провід та мінусовий 
V- (чорний) провід так, як показано на схемі.

2.

3.
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З’єднайте контролер зі стрічкою так, як вказано на схемах:
1 – RGB;
2 – RGBW;
3 – CCT.

Схема 1. RGB

Схема 2. RGBW (Вихід стрічки W можна під’єднати як до WW/теплого,
так і до CW/холодного входів контролера).

4.
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Схема 1. CCT

Правильна схема під’єднання

Під’єднайте блок живлення до мережі та перевірте результат.5.

Перед вмиканням живлення переконайтеся, що між з’єднувальними проводами не 
може виникнути коротке замикання;
Використовуйте контролер у сухому середовищі;
Вхідна напруга цього контролера становить 12-28 В постійного струму. Інша вхідна на-
пруга не допускається.

Рекомендації щодо використання контролера
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Підтримка 16 мільйонів кольорів і регулювання яскравості;
Канал RGBWC;
Підтримка кольорового та динамічного режиму, їхнє налаштування і збереження;
Функція управління груповою синхронізацією;
Можливість встановлення часу перемикання і вмикання статичного і динамічного відо-
браження світла;
Функція синхронізації зі світлом та музикою;
Функція дистанційного керування;
Функція управління за допомогою мікрофона;
Режим зміни кольору світіння на основі кольору фону, на який спрямована камера.

Magic Home Pro – програмне забезпечення для управління цим контролером. Завантажен-
ня і використання додатка безкоштовне для користувачів.

Відскануйте наведений нижче QR-код, щоб безкоштовно завантажити і встановити    
додаток.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Переваги контролера

Встановлення мобільного додатка Magic Home Pro

APP Store – для користувачів Apple;
Google Play Store або через браузер – для користувачів Android.

Платформи для завантаження:
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Робота з додатком

Після під’єднання контролера відкрийте список Wi-Fi-мереж у телефоні, знайдіть у 
списку «LED net *****» і під’єднайтесь. Потім відкрийте додаток Magic Home Pro.

Передбачено 2 режими під’єднання контролера:
Перший. Управління контролером через приєднання безпосередньо до його бездротової 
мережі.
Другий. Управління контролером через приєднання до маршрутизатора і введення 
пароля його мережі. У цьому разі управляйте контролером з будь-якої точки, де є 
інтернет-з’єднання. До того ж можна користуватися інтернетом паралельно.

Для налаштування першого режиму контролера відкрийте в телефоні список  
доступних Wi-Fi-мереж, знайдіть сигнал «LED net *****» та під’єднайтесь. Потім відкрийте 
програму Magic Home Pro і керуйте освітленням за допомогою функціоналу додатка.

     

Для налаштування другого режиму контролера під’єднайтесь до мережі вашого 
маршрутизатора, перейдіть до розділу налаштувань у додатку Magic Home Pro.
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Зареєструйте новий акаунт. Для цього переконайтеся, що ваш пристрій під’єднано до 
бездротової мережі з виходом до інтернету, а не до мережі контролера «LED net*****».

     

Натисніть на кнопку реєстрації акаунта. Заповніть необхідні поля та натисніть на 
кнопку «Створити обліковий запис». У полі хмарного серверу вибирайте найбільш 
зручний сервер для вас.

     

3. Під’єднайте контролер до Wi-Fi-маршрутизатора. Знову під’єднайтеся до сигналу 
Wi-Fi «LED net *****». Натисніть на кнопку «Додати новий пристрій».
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Підтвердіть під’єднання до Wi-Fi-сигналу контролера «LED net *****». Потім виберіть 
зі списку доступних мереж вашу домашню мережу і введіть її пароль. Натисніть 
«Підтвердити».

          

Перейдіть до налаштувань Wi-Fi у телефоні та під’єднайтесь до маршрутизатора.

     

Якщо все зроблено правильно, ви побачите вікно з повідомленням про завершення 
під’єднання та можливість перейменування контролера.

Для зручності керування можна змінити назву контролера в додатку.
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Керування світлом:

Після встановлення налаштувань можна приступати до управління світлом. Для початку 
увійдіть до меню управління.

Перша вкладка – меню управління кольором. У круглій області (1) можна змінити 
колір світіння. Поле (2) призначене для зміни яскравості світіння. Є також 5 слотів для 
збереження вибраного кольору (3). Виберіть потрібний колір, просто затиснувши кнопку 
з написом DIY, або замініть уже збережений колір.
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Друга вкладка – меню управління режимами світіння. Існує 20 стандартних режимів, 
але ви можете створювати власні режими, перейшовши на вкладку (1). Далі натисніть на 
кнопку «Додати новий режим».

     

Встановіть порядок кольорів, видаливши непотрібні кольори довгим натисканням на них. 
Щоб додати колір, натисніть на вільну позицію (1) і виберіть потрібний колір із кругового 
спектра кольорів. Виберіть потрібний ефект (2): Градієнт/Перемикання/Стробоскоп, а 
також швидкість його відтворення (3). Натисніть «Зберегти», і ваш персональний режим 
готовий.
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Третя вкладка дозволяє змінити чутливість мікрофона для роботи зі звуком.

На четвертій  вкладці можна додавати свою музику, і додаток підбере під неї динамічне 
освітлення.
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На п’ятій вкладці вмикається режим розпізнання кольору. Натисніть на «Старт» і 
наведіть камеру телефону на монітор.

     

Шоста вкладка. Інструменти, доступні на цій вкладці, дозволяють захопити потрібний 
вам колір в об’єктив камери і передати на LED-стрічку.
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Також передбачена функція таймера (1). Перейшовши в цю опцію, натисніть на кнопку 
додавання таймера (2). Тут потрібно встановити час спрацювання (3), вказати дні для 
повторення (4), увімкнути/вимкнути режим (5). Не забудьте зберегти таймер.

               

Розрахунок потужності блока живлення:

Потужність адаптера або блока живлення повинна відповідати або бути більше сумарної 
потужності приладів (метрів стрічки), які до них під’єднуються.

P×n = P (общ.)
P (общ.) + 20% = P (роз.),

де:
P – номінальна потужність 1 світильника (1 м.п. стрічки). Цей параметр можна взяти з 
каталогу, з пакування стрічки або найменування позиції в рахунку;
n – кількість метрів стрічки для розрахунку;
P (заг.) – сумарна потужність стрічки;
P (роз.) – мінімально допустима потужність блока живлення.


