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Manual controle WIFI Ecopyre

 

Assistência Técnica: +55 (11) 3021.1493 - assistencia@ecopyre.com

Dados técnicos
Tensão de funcionamento: DC7.5V -24V
Canal de saída: pode ser usado 3/2/1 canal
Corrente de saída: 3 * 4A
Dimensão: L105.5 * W45 * H23mm
Distância remota : 50m indoor, outdoor 100m.
VVersão:  RGB.

Como conectar o sistema Wi-fi em sua piscina: 

O equipamento WI-FI Ecopyre deverá ser conectado diretamente na saida 12v da  fonte blindada Ecopyre através
dos 2 fios (cor vermelha e marrom) .

Na saída de de seu comado WI-FI Ecopyre ,conecte a fiação de cores (marrom , amarela , laranja e vermelha)
com as respectivas cores de cabeamento vindos dos refletores .

Ressaltamos a importância de todas emendas serem feitas com fita de alta-fusão e em locais secos para garantia 
de durabilidade e precisão do sistema integrado.de durabilidade e precisão do sistema integrado.
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Configuração e instalação
Controle WIFI Ecopyre.
Antes de começar, ligue o controle WIFI Ecopyre em a fonte Ecopyre.

1.       Veja em seu celular ou tablet que tenha ligação com internet WIFI e depois procure o APP “apple Store” 
(Iphone) ou google play (android) *veja imagem do símbolo. 

2.       Clique e procure o aplicativo “LED MAGIC COLOR” (veja a imagem).

3.       Clique em “download”, aguarde um minuto para que o aplicativo baixe em seu celular.3.       Clique em “download”, aguarde um minuto para que o aplicativo baixe em seu celular.
4 .      Clique no aplicativo instalado (veja a imagem).

5.       Automaticamente o aplicativo fará um “scan” ou irá procurar o sinal WIFI .
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5.1.    Se o aplicativo não encontrar automaticamente o sinal, clique no botão “ajustes” ou “configuração”. 
Depois procure “configuração de rede” procure a sinal WIFI “LEDnet*********”, depois coloque a senha 
seguinte: 88888888

6.       Volte ao aplicativo “LED MAGIC COLOR”, depois clique em “Back”.

7.       Clique na imagem que aparecerá do aplicativo.

 Clique na imagem

clique em “Back”

Depois procure 
“configuração de rede” 
procure a sinal WIFI “LEDnet*********”, 
depois coloque a senha 
seguinte: 88888888clique no botão 

“ajustes” ou “configuração”
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8.       Você verá a seguinte imagem, é o painel do controle, pressione a cor desejada.

9.       Neste painel terá três modalidades  “color ring” para escolher as cores; “built-in modes” 
você escolhe um modo de velocidade e o modo de piscar; "e Music" As cores piscam no ritmo da musica.

10.   Para ligar ou desligar clique no botão “open” e saia do aplicativo.

ligar ou desligar clique no botão “open”


