
I. Wstęp
Gratulujemy wyboru sterownika LED WiFi. Urządzenie jest przeznaczone do 
sterowania oświetleniem niskonapięciowym (12V-24V), np. listwami LED 
12V, oświetleniem panelowym 12V, itp. Po instalacji i konfiguracji, możliwe 
jest sterowanie oświetleniem bezpośrednio z telefonu (IOS lub Android). 
Zasięg zdalnego sterowania wynosi do 50 metrów w pomieszczeniach i 
ponad 100 metrów na zewnątrz.

II. Dane techniczne
A. RGB/RGBW, 16 milionów kolorów, 20 wbudowanych trybów 
dynamicznych, tryby użytkownika, tryby muzyczne

B. Funkcja tworzenia grup

C. Funkcja czasowa, automatyczne włączanie/wyłączanie po 
nastawionym czasie. Nastawa trybów dynamicznych.

D. Łączenie z routerem po naciśnięciu jednego przycisku (WPS)

E. Po podłączeniu routera sygnał WIFI sterownika zostanie 
automatycznie ukryty, aby uniknąć podłączenia innych użytkowników

F. Funkcja pamięci - zachowuje stan urządzenia po ponownym włączeniu

G. Sterowanie indywidualne przez telefon lub sterowanie grupowe przez 
router 

H. System operacyjny: wymagany system Android 2.3.3 lub nowszy, 
system IOS w wersji 6.0 lub nowszej

III. Parametry urządzenia
1. Dane techniczne

Napięcie wejściowe: DC12V-DC24V;• 

Moc: DC12V:192W; DC24V:384W;• 

Zastosowanie: wspólna anoda, oświetlenie na napięcie stałe, np. listwa • 
LED12V, oświetlenie panelowe LED 12 V, itp. 

Prąd wyjściowy: 4A*4;• 

Połączenie: wspólna anoda; • 
Wejście: (przewodowe przez zacisk lub zasilacz prądu stałego)

V+: zasilanie anody 
V-: zasilanie katody

Wyjścia:
V+: zasilanie anody lampy 
R: zasilanie anody światła czerwonego
G: zasilanie anody światła zielonego
B: zasilanie anody światła niebieskiego
W: zasilanie anody światła białego, jeżeli dotyczy.

3. Instrukcja obsługi oprogramowania (iOS)
Nazwa aplikacji: Magic UFO -WiFi• 

System operacyjny: wymagany ISO 6.0 lub nowszy• 

Język: chiński/angielski, domyślnie aplikacja wyświetlana jest w języku • 
systemu operacyjnego 

Instalacja aplikacji w systemie iOS

A. Pobierz aplikację bezpłatnie z App Store:

Otwórz sklep „App Store” i wyszukaj „Magic-UFO-WiFi”, znajdź i zainstaluj 
aplikację „Magic UFO-WiFi”.

B. Instalacja za pomocą kodu QR:

Za pomocą odpowiedniej aplikacji zeskanuj poniższy kod QR, a następnie 
pobierz i zainstaluj aplikację.

Kliknij poniższy link, telefon automatycznie otworzy „App Store”:

https://itunes.apple.com/us/app/magic-ufo-wifi/
id871692815?mt=8

2. Instrukcja obsługi oprogramowania (Android)
Nazwa aplikacji: Magic UFO -WiFi Controller • 
System operacyjny: wymagany system Android 2.3 lub nowszy  • 
z funkcją WiFi
Język: chiński/angielski, domyślnie aplikacja wyświetlana jest w języku • 
systemu operacyjnego 

Instalacja aplikacji w systemie Android
A. Pobierz aplikację bezpłatnie z Google Play:
Otwórz sklep „Google play” i wyszukaj „Magic-UFO-WiFi”, znajdź   
i zainstaluj aplikację „Magic UFO - WiFi Controller”.
B. Instalacja za pomocą kodu QR:
Za pomocą odpowiedniej aplikacji zeskanuj poniższy kod QR, a następnie 
pobierz i zainstaluj aplikację.

4. Instrukcja obsługi
A. Jak można bezpośrednio połączyć sterownik z telefonem?

Przejdź do ustawień WiFi. Kliknij sieć „LEDnetxxxxxxxxxxxx” i wprowadź • 
hasło 88888888.
Uruchom aplikację „Magic-UFO” i wyszukaj sterownik. • 

B. Obsługa sterownika przez router 
Postępuj zgodnie z informacją w punkcie „Jak połączyć sterownik LED  
z routerem jednym kliknięciem przez WPS?”, a następnie ponownie uru-
chom aplikację „Magic-UFO” i wyszukaj sterownik.

IV. Często zadawane pytania
1. Jak połączyć sterownik LED z routerem jednym 
kliknięciem przez WPS?

Jeśli masz router bezprzewodowy, możesz najpierw podłączyć kontroler 
LED do routera. Następnie podłącz telefon (WiFi) do routera i otwórz 
aplikację, aby sterować kontrolerem LED.

Krok 1

Włącz kontroler LED, lampka zasilania        
zaświeci się na czerwono.
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Krok 2

Naciśnij przycisk WPS (QSS) na routerze (mniej niż 1 s) - router przejdzie 
do trybu WPS.

Uwaga: Proszę się upewnić, że funkcja WPS na routerze została otwarta.

Krok 3
Wciśnij przycisk (mniej niż 1s) w środku kontrolera LED, 
lampka danych         będzie świecić 1s, następnie zgaśnie. 
(Oznacza to, że kontroler wszedł w status WPS)

Jeśli lampka łącza         miga powoli, oznacza to, że kontroler łączy się • 
z routerem.

Jeśli lampka łącza         wciąż jest ciemna, oznacza to, że router nie • 
przeszedł do stanu WPS.

Jeśli lampka łącza         świeci się, oznacza to, że kontroler został • 
podłączony do routera.

Ostatni krok

Po podłączeniu kontrolera do routera, podłącz telefon do prawego routera 
WiFi. Następnie uruchom aplikację, aby kontrolować światło.

2. Nie mam routera. Jak podłączyć Sterownik LED w trybie 
indywidualnym?
A. Podłącz telefon do sieci WiFi sterownika „LEDnetxxxxx” (Jeżeli nie 
możesz znaleźć sygnału, spróbuj zresetować sterownik.) 
B. Uruchom aplikację „Magic UFO” i znajdź sterownik. Kliknij nazwę 
sterownika, aby wybrać konkretny sterownik.

3. W jaki sposób można zresetować sterownik?

Naciskaj przycisk w środku kontrolera przez 3s,  
następnie lampka danych          i lampka kontrolna          będą migać  
przez 3s. teraz uruchomiono resetowanie.

4. Jak połączyć Sterownik LED z routerem w aplikacji?
A. Połącz telefon z sygnałem sieci WiFi sterownika „LEDnetxxxxx”.

B. Uruchom aplikację „Magic UFO” i wyszukaj sterownik. 

C. Kliknij przycisk „Setting” („Ustawienia”) w lewym górnym rogu, aby 
wejść w menu ustawień.

D. Kliknij sterownik, aby wejść w ustawienia urządzenia („Device  
Settings”).

E. Zaznacz pole „Link to Wireless Router” („Połącz z routerem bezprzewo-
dowym”) w sekcji „Network Mode” („tryb sieciowy”).

F. Kliknij swój router, wprowadzić hasło i naciśnij przycisk „OK”.

G. Jeśli ostatnia operacja zakończyła się sukcesem, aplikacja wyświetli 
komunikat „the Control Box is restarting, please wait...” („trwa ponowne 
uruchamianie sterownika, proszę czekać...”). Jeżeli udało się poprawnie 
połączyć z routerem, będzie to sygnalizowane zapaleniem się odpowied-
niej lampki kontrolnej na sterowniku (        ).

5. Dlaczego Sterownik LED nie może się połączyć się z 
routerem przez WPS?
A. Upewnić się, czy uruchomiono tryb WPS w routerze. Jeżeli nie, uruchom 
połączenie WPS w ustawieniach routera.

B. Jeżeli nadal nie możesz się połączyć po włączeniu funkcji WPS, umieść 
sterownik w odległości mniejszej niż 3 metry od routera. Następnie spróbuj 
jednokrotnie zrestartować sterownik i router.

C. Jeżeli nie wiesz, jak uruchomić funkcję WPS, zapoznaj się z punktem 3 
(„Jak połączyć Sterownik LED z routerem w aplikacji?”). Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane 

informacje w poniższej instrukcji nie są wolne od błędów.

OSTRZEŻENIE 
Po zakończeniu eksploatacji tego produktu nie wyrzucaj go 
razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy 
WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowiązującej w Unii Europej-
skiej dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na-
leży stosować osobne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie 
łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem 
przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, obowiązany jest 
do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu 
zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania są prowadzone m.in. przez 
sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne 
jednostki organizacyjne, prowadzące działalność w zakresie odbierania 
odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograni-
czenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, 
odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obo-
wiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie 
znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny 
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
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