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Reset Button

Luz musical – um tipo de 
dispositivo inteligente que 
combina, de forma perfeita, 
uma coluna Wi-Fi com uma luz 
LED, que pode  trazer a cor da 
felicidade à sua vida!

LED

Piscar 
LED

Botão

Acesa

Estado

Pressione o botão durante 5 segundos até 
que a luz LED apague. O dispositivo irá 
restaurar as definições de fábrica. 

A luz LED irá piscar em vermelho 
quando não conseguir ligar à rede.

A luz LED ficará acesa enquanto o 
dispositivo liga à rede.

Descrição

Função

Introdução ao Produto

Botão de Reset



Rede wireless:

Peso:

Model:

110-240V~ / 50/60Hz 

2.4GHz 802.11 b/g/n

242g

86X141mm

110-240V~ / 50/60Hz 

BSB8019

Especificações

Potência de entrada: 

Potência de saída:

Dimensões:

Instalação

Passo 1:Requisitos de Sistema
iOS: iOS6.0+ Android: Android2.3+ 

Passo 2: Instale a App 

Procure por “BLING HOME” em Google Play ou na Apple Store 

Passo 3: Enrosque a lâmpada.

Enrosque a lâmpada e espere que comece a piscar.



Enjoy!

Quando tiver completado todos os  passos, poderá controlar a 
luz  directamente no terminal, sem recorrer  à rede. No 
entanto, os passos a seguir ficarão para futura referência. 

1.Abra a APP BLING HOME, depois de fazer o download, 
carregue em “Sim” na notificação “Novo Dispositivo Detectado, 
adicionar a Wi-Fi”.
2.Escolha o nome da sua rede, insira a palavra-passe. 
3.Clique em Ok e irá indicar a ligação, bem sucedida, entre o 
Wi-Fi e a luz, que irá piscar cerca de 3 vezes por segundo até 
ficar completamente acesa.

Passo 4:Ligar a luz musical ao terminal inteligente

Clique nas definições de Wi-Fi No terminal inteligente e 
escolha “Bling8019-XXXX”.

Passo 5: Abra a App

Adicionar à Rede



1.Clique no canto superior 
direito, entre com a sua 
conta de utilizador ou com 
uma conta de terceiros.
2.Depois de entrar, o 
terminal inteligente e a luz 
musical ficam conectados 
na mesma rede. A luz será 
automaticamente 
adicionada a esta conta.

Nota: o ícone de Smart Led Speaker irá continuar activo 
quando a luz musical for encontrada. Se estiver cinzento, 
significa que a luz musical ainda não foi encontrada, por isso, 
garanta que o terminal e a luz estão ligadas através da mesma 
rede sem fios. Se necessário, reinicie a APP.  

 Através do terminal inteligente

Comando

Restaurar Definições de Fábrica 
Carregue no botão Reset com um pequeno alfinete ou utilize a 
opção para Restaurar Definições de Fábrica na App.

Bling8019-9853

123

123

Bling8019-9853

Bling8019-9853 network mode has
changed.

Bling



Local online Local offline Local devices

Remote online Remote offline Remote device

Abra a App, quando o terminal e a luz estiverem ligados, o 
ícone “Smart Led Speaker” estará aceso. As seguintes 
funções estão disponíveis:

1.Brilho: faça deslizar “                       ” para mudar o brilho.

2.Volume: o volume pode ser ajustado no dispositivo (terminal 
inteligente, iPad) ou no interface da App“                       ”.

3.Ligar/Desligar/Luz: clique “                      ” e ligue ou desligue 
a luz no modo de iluminação (luz branca).

4.Cor: faça deslizar “        ”; terá 16 milhões de cores à sua 
disposição

5.Temporizador: carregue “        ”para determinar uma hora 
para desligar a luz.

6.Programação: carregue “        ”e aparecerão 5 regras para 
ligar/desligar e de mudança de cor; cada regra pode ser 
definida para ocorrer apenas uma vez ou de forma repetida; a 
cor muda conforme a definição, regressando à cor original 
quando o tempo definido tiver terminado.

7.Cena: clique em “     ” para escolher a sua foto preferida.

Funções

Rede



8.Definições“      ”: nas definições, poderá mudar o nome do 
dispositivo, verificar a informação do dispositivo, escolher o 
modo de música, etc.

9.Modo de música“     ”: a luz irá mudar de acordo com o ritmo 
da música, como se estivesse a dançar.

10.Alterar rede: clique “      ” para desconectar da rede actual e 
escolher outra rede.

11.Reprodução de música“     ”: A música pode ser reproduzida 
na luz musical através da App BLING HOME. Para os sistemas 
em Android, a luz musical pode reproduzir a música a partir da 
app de música, que suporta DLNA. Para o iOS, a luz musical 
pode reproduzir música e outros ficheiros áudio.

12.Uma a uma, uma para muitas (se tiver várias lâmpadas): as 
faixas poderão ser reproduzidas numa ou várias lâmpadas 
musicais ao mesmo tempo.
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