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SMART LED



8W

145g(5.5oz)

Branco neutro 4000K

62x109mm(2.45x4.29 polegadas)

BSB8017

E26

25,000 horas (15 anos com 4.5 horas por dia)

100-240VAC50/60HZ 

Bluetooth 4.0 (Bluetooth de baixa energia)

iOS6.0+/Android4.3 + Suporta Bluetooth4.0)

15 metros

Uma lâmpada inteligente com 
tecnologia BLE (Bluetooth de 
Baixa Energia) e que muda de 
acordo com a disposição do 
utilizador, podendo ser controlada 
por smartphone para alterar várias 
funções, como cor e brilho, dançar 
ao som da música, alerta de 
chamadas/SMS recebidas, 
controlo de proximidade, desligar 
automático.

Especificações

Modelo:

Dimensões (DXA):

Peso:

Temperatura da cor:

Vida útil:

Voltagem:  

Sistema Operativo:

Comunicação :

Alcance:

Voltagem: 

Casquilho: 

Introdução ao Produto



Enjoy!

Abra a App e a lâmpada inteligente ficará automaticamente 
emparelhada com o dispositivo.

Procure por “BLING LIGHT” em Google Play ou na App Store. 

Coloque a lâmpada inteligente numa tomada. Active o Bluetooth 
no seu dispositivo.

Instalação

Faça o download da app

Coloque a lâmpada inteligente na tomada. 

Abra a App



Coloque o dedo na palete para mudar de cor e brilho. 
Clique no ícone da lâmpada na palete para 
ligar/desligar. Se carregar no “relâmpago”, a lâmpada 
será branca e estará na máxima intensidade.

Nome do dispositivo (mudar o nome); versão de 
firmware; botão de proximidade (liga/desliga quando se 
aproxima e/ou se afasta); alerta (pisca quando recebe 
uma chamada/sms).

Defina as regras para o período de funcionamento, todas 
as semanas ou dias, uma vez ou repetidamente. 

Temporizador para desligar.

“        ”Substitua a palete de cores com uma imagem da sua 
preferência; 

“       ”Escolha a lâmpada adequada.

“All on”/”All off” – quando várias lâmpadas estão em utilização em 
simultâneo, ligue/desligue todas as lâmpadas.

Disco: a lâmpada inteligente irá mudar de cor de acordo com o ritmo da 
música.  
Encontrar novas lâmpadas: ligar ao dispositivo quando lâmpadas 
adicionais são ligadas à tomada. Poderá ligar até 10 lâmpadas em 
simultâneo. 
Editar as lâmpadas: Verifique os pormenores exibidos no “      ” 
interface das definições.
“    ”Eliminar as lâmpadas.

Funções

Lâmpada 

Ambiente 

Definição
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