
 
Bec Inteligent cu LED și boxa 

Bluetooth 
TECH-SAVVY (BL-6B) 

 
 



 
Acest produs este un model unic și exclusiv doi – în 
– unul – becul cu LED inteligent cu Bluetooth și 
difuzor! Dulia E27 se bucură de o instalare ușoară, 
poate suporta o gamă vastă de fișiere Bluetooth și 
configurare audio wireless și este compatibil cu 
dispozitivele care au funcția de Bluetooth, incluzând 
iPhone. Mai mult, difuzorul wireless cu Bluetooth al 
becului cu LED sprijină o rază de transmisie de până 
la 10 metri, Bluetooth 4.0+ EDR (rata datelor 
stimulată) și puritatea și definirea unei voci bazate pe 
tehnologia DSP. Vă dorim să vă bucurați nelimitat de 
combinația de lumini și muzică 
 
1. Aspectul produsului TECH-SAVVY: 

 
 



2．Instalarea unui software APP: 

A. Dispozitive aplicabile Apple: Suportă iPhone 4S și 
mai târziu iOS 7.0 și versiunile ulterioare 
B. Dispozitivele aplicabile Android: Suportă Android 
2.3.3 și cele ulterioare 
Observație: Software-ul APP poate fi descărcat prin 

scanarea codului QR cu telefonul mobil pentru 
instalare 
 
3. interfața după instalare: 
 

   
 

    Conectare Bluetooth    Redare muzica 



     
 

      Reglare lumina         LED on/off 
   



      
 

  Redenumire Bluetooth     Sincronizare lumina 
 
4 Modul de instalare: 
1. Vă rugăm să întrerupeți alimentarea cu energie 
înainte de instalarea produsului DELIGHT în dulia 
E27. 
Observație: În cazul în care aveți alta dulie, puteți 
achiziționa separat un convertor pentru dulie E27. 
Pentru că este un LED cu luminozitate reglabilă, 
acesta poate fi instalat pe plafon și pe perete și 
poate fi folosit ca o lampă de noapte prin reglarea 
luminozității la minim atunci când dormiți, și îi ajută 
pe vârstnici să găseasca comutatorul repede atunci 



când se trezesc noaptea apăsând pe 
OPRIT/PORNIT pentru a porni/opri lumina 
 

 
 

5. Modul de cuplare: 
 

În cazul în care îl folosiți pentru prima dată sau nu l-
ați cuplat niciodată cu BL_05 după mutarea 
echipamentului, vă rugăm să îl cuplați în conformitate 
cu pașii de mai jos: 
În primul rând, porniți BL_05, făcând click pe 
pictograma de setare de pe telefon, deschideți 
Bluetooth-ul, căutați BL_05 pentru cuplare, ieșiți din 
setare după ce ”BL-05” este căutat și cuplarea este 
realizată, deschideți pictograma APP ”Smart LED 
Bulb”, deschideți Bluetooth-ul dispozitivului mobil și 



cuplați-l cu BL-05 automat. Și apoi, accesați automat 
interfața de redare a muzicii după cuplarea realizată 
cu succes 
. 

 
 

Deconectarea: Puteți dezactiva funcția Bluetooth a 
dispozitivului mobil sau să alegeți ”Deconectarea” din 
interfața funcției Bluetooth a dispozitivului mobil 
Conectarea: Conectați dispozitivul mobil prin 

deconectarea BL-05 de la dispozitivul mobil actual și 
conectați-l la un alt dispozitiv mobil 
 
 
 
 



6. Redarea muzicii prin Bluetooth: 

Porniți interfața modului control LED din modul 
muzică: 
 

 
 

 
1. Atunci când este folosit difuzorul, conectați 
produsul la alimentarea casnică de 220V și conectați 
Bluetooth-ul telefonului dumneavoastră mobil pentru 
a vă bucura de muzică liber în camera de zi, 
sufragerie, baie sau birou; poate fi, de asemenea, 
reglat cu ușurință cu ajutorul telefonului mobil  
2. Alegeți-vă muzica preferată din interfața de mai 
sus, care include funcțiile de redare/pauză, anterior, 
următor, volum în sus/jos. 



 
7. Controlul luminii colorate LED: 
Este afișat în interfața de mai jos 
 

 
 

 
1) Controlul manual: porniți becul LED făcând click 
manual pe culori și folosiți pictograma circulară 
pentru a regla LED-ul cromatic (după cum este 
indicat în imaginea de mai jos). 
 
 
 



 
 

Bara sus: reglare intensitate lumina colorata 
Bara jos: reglare intensitate lumina alba 
 

 
 

 
 
Controlul automat: Afișarea spectrului muzicii și al 

luminii în șapte culori va schimba culoarea becului 
LED în funcție de nivelul muzicii. 
 
 
 
 



8. Lumina colorată pornită/oprită: 
 
 

 
 

 
Controlați becul făcând click pe pictograma 
OPRIT/PORNIT de mai sus. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Temporizatorul oprit: 
 
 

 
 

 
Setați temporizatorul oprit pentru a opri becul cu LED 
la timpul setat prin apăsarea pictogramei de setare 
din imaginea de mai sus, setând timpul de oprire 
cerut și confirmarea după ce ora a fost selectată; 
temporizatorul oprit poate fi, de asemenea, anulat 
prin setare. 
 
 
 
 



10. Redenumirea Bluetooth-ului: 

 

 
 

 
De vreme ce poziția produsului ar putea să îl inducă 
în eroare pe consumator în cazul în care numele 
căutate de Bluetooth sunt aceleași atunci când 
muliplele lumini colorate BL-05 sunt operate în 
același timp, această funcție îi permite 
consumatorului să redenumească poziția produsului 
după cum dorește, cum ar fi bucătărie, baie și 
sufragerie, astfel încât să puteți opera diferite becuri 
inteligente cu LED BL-05 în diferite locuri. 
 
11. Specificații: 



Puterea bec: 6W 
Putere boxă: 3W 
Tensiunea de alimentare: AC100-240V, 50/60Hz 
Unghiul de iluminare: 120 de grade 
Temperatura culorii: TC = 6520K 
Indexul de redare al culorii: Ra = 70.9  
Specificația dulie: E27 
Versiunea de Bluetooth: Bluetooth 4.0 
LED RGB: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru 
deschis, albastru și mov 
Distanța Bluetooth: Fără obstacol 10m 
Banda de frecvență: 2.4GHZ 
Protocolul Bluetooth-ului: A2DPV1.2 AVCRPV1.0 / 
DIV1.3 
Temperatura de operare: -10 – 500C 
Compatibilitatea: Compatibil cu smart phone, laptop, 
IPAD, IPHONE 
Domeniile de aplicare: casnic, mall, hotel, clădire cu 
birouri 
 
12. Precautii: 

1. Nu amplasați prodsul în lămpile cu dulii închise 
2. Nu instalați TECH-SAVVY pe corpul de iluminat cu 
comutator al intensității luminoase 
3. Nu puneți TECH-SAVVY în loc umed sau care are 
apă 
4. Continuați să îl folosiți în baza alimentării cu 
energie de 100V până la 240V AC, 50-60HZ 



5. TECH-SAVVY nu este o jucărie și nu îl lăsați la 
îndemâna copiilor 
6. NU puneți TECH-SAVVY pe o suprafață cu 
temperatură ridicată 
7. Nu deschideți niciun fel de sigiliu al dispozitivului 
pentru siguranță și în conformitate cu Temenii de 
Acordare a Garanției 
8. Răciți becul înainte de a-l înlocui pentru a evita 
electrocutarea sau arsura 
 
Deseurile de echipamente  electrice si electronice  
sunt o categorie speciala de deseuri , colectarea , 
depozitarea , tratarea si reciclarea sunt importante 
deoarece se pot evita poluari ale mediului cu gaze 
de efect de sera  sau metale grele,si care pot fi 
daunatoare sanatatii. Depunand la centrele speciale  
de colectare a DEEE, va debarasati responsabil de 
aceste deseuri, va asigurati ca acestea ajung sa fie 
reciclate corect si totodata protejati natura. Nu uitati! 
Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi , pe 
camp sau pe malul apei polueaza! Simbolul (pubela 
taiata cu un x) reprezinta obiectul unei colectari 
separate a EEE: 

 

 


