
 

Manual de utilizare a becului LED inteligent cu funcție 
Bluetooth – Tech-savvy 

 
Acest produs are un design 2-în-1 unic și exclusivist - becul LED 
inteligent cu Bluetooth și difuzor! Soclul E27 permite montarea 
facilă și o bună compatibilitate cu toate becurile, poate accepta 
o gamă variată de fișiere de configurare audio wireless și 
Bluetooth și poate fi compatibil cu dispozitivele dotate cu 
funcție Bluetooth, inclusiv cu dispozitivele iPhone4S și modelele 
ulterioare cu iOS 7.0 și versiunile ulterioare. Mai important este 
faptul că acest bec LED cu funcție Bluetooth utilizează 
tehnologia 4.0 cu consum redus și puritatea și definiția vocii 
particulare pe baza tehnologiei DSP. Sperăm să vă bucurați la 
nesfârșit de combinația de lumină și muzică. 
 
Acest produs are următorul aspect: 
Aspectul produsului Tech-Savvy: 

 



 

 
 

Funcție: 
Bluetooth 4.0 
LED și difuzor 
Redare muzică și iluminare 
Funcție specială cu comandă APP care permite 
aprinderea/închiderea becului de la distanță, setarea 
luminozității, a culorii albe reci, a culorii albe calde și a luminii 
colorate și alte funcții precum efecte speciale de lumini, ritm 
muzical, aprinderea temporizată a luminii, asistent pentru stare 
de repaus, scuturare.  
 
Pregătire înainte de utilizare: 
Asigurați-vă că există o alimentare normală cu energie electrică.  
Întrerupător activare/dezactivare 
Conectați și aprindeți becul după tonul de avertizare. Stingeți 
becul sau întrerupeți direct alimentarea. 
 
Comandă APP:  
Echipament:  
Pentru instalarea APP, aveți nevoie de un telefon cu sistem de 
operare Android sau iOS.  
 
Instalarea APK:  
A. iOS 7.0 și versiuni ulterioare 
A. Android 2.3.3 și versiuni ulterioare 



 

 
Conectarea prin Bluetooth (activarea comenzii becului): 
După instalarea aplicației APP, faceți clic pe pictograma 
„MythBlub” și accesați aplicația:  
De exemplu, modul de conectare este diferit la Android și 
APPLE.  
A. Metoda de conectare a telefonului cu Android:  
Accesați interfața după deschiderea aplicației APP. Faceți clic pe 
coloana laterală și selectați conexiunea Bluetooth astfel: 

 
 

Primul pas: faceți clic 
și accesați conexiunea 
Bluetooth.  



 

Funcționarea conexiunii Bluetooth 
 
 
 

 
 

După conectarea cu succes se va auzi un ton de avertizare, iar 
pe ecranul dispozitivului va fi afișată opțiunea de mai jos. 
 

Al doilea pas: Faceți 
clic pe numele 
dispozitivului și 
conectați-l. 

Primul pas: Faceți clic 
pe bara de căutare 
pentru a căuta funcția 
Bluetooth. 



 

 
 

Becul este activat și poate fi utilizat.  
A. Metoda de conectare a telefonului cu iOS: 
1) La inițierea aplicației APP va fi afișată o fereastră de 
înștiințare pentru activarea comenzilor becului. Accesați APP 
conform instrucțiunilor de pe pagină 
2) Inițiați din nou aplicația și faceți clic pe Activare comenzi bec. 
Pasul următor este identic cu cel de mai sus, consultați pasul 
pentru conectarea telefonului cu Android.  
 
Observație:  
Dacă dispozitivul Bluetooth nu este afișat în listă sau 
conexiunea nu cu dispozitivul selectat nu se realizează cu 
succes, verificați conexiunea în setările telefonului sau ale 
tabletei.  
În cazul în care conexiunea nu se realizează cu succes o 
perioadă îndelungată sau dacă se apar condiții anormale, 
aplicația APP poate fi închisă forțat și reinițiată.  
 
Utilizarea interfeței principale:  
1. Primul pas pentru utilizarea becului 



 

 
 

1）Întrerupător activare/dezactivare: aprinderea/stingerea 

becului 
2）Bară laterală: Bluetooth, temporizarea iluminării, asistent 

stare de repaus, informații 
3）Efect de lumină: un efect de lumină util, curcubeu, pată, 

strălucire, lumină artificială (opțional) 
4）Reglarea luminozității: glisați bara pentru reglarea 

luminozității curente.  

Controlul 
efectelor 
becului 

Accesarea 
meniului lateral 

Tastă pentru 
player 

Reglarea 
luminozității 
utilizând 
glisorul în arc 
 

Buton pentru 
lumină albă 

Întrerupător 
activare/dezactivare Selectarea rapidă 

a culorii pure 
Bara de 
navigare în 
funcții 



 

5）Butonul pentru lumina albă: la pornire, lumina albă (cea mai 

luminoasă) este setată în mod implicit. După pornire, selectați 
iluminarea colorată de pe paleta de culori; puteți reveni la 
lumina albă atunci când faceți clic pe butonul pentru lumină 
albă. 
6）Selectarea rapidă a culorii pure: patru culori (roșu, verde, 

albastru, galben) 
 
2. Al doilea pas pentru utilizarea becului  
Verificarea automată a dispozitivului conectat și utilizarea 
funcțiilor de pe interfață care corespund culorii albe calde sau 
reci, conform imaginii de mai jos. 
 



 

 
Comenzi pentru redarea melodiilor: 
 

Reglarea 
luminozității 
utilizând 
glisorul în arc 
 

Buton pentru 
lumină albă 

Întrerupător 
activare/dezactivare 



 

 
 

Muzica mea: În special melodii stocate pe dispozitiv； 

 
Interfața de redare： 

 
 
 



 

 
 
 
 

1）Faceți clic pe numele melodiei din lista de melodii și apoi din 

interfața de redare; 

2）Faceți clic pe butonul de redare  din colțul din dreapta 

sus pentru a accesa rapid interfața de redare, conform imaginii 

Numele 
melodiei 

Buton 
activare/dezactivare 
ritm melodie 

Durată de 
redare/Durată 

Album și 
progresul 
redării 

Mod ciclu 
Faceți clic pe  
„Listă de 
melodii” 

Redare/Pauză 



 

de mai jos (OBSERVAȚIE: trebuie să inițiați mai întâi aplicația și 
apoi melodiile redate) 
3）Funcția pentru ritmul melodiei: Lumina clipește în funcție 

de ritmul melodiei 

Pictogramă： , înseamnă că funcția „ritm 

melodie” este activată. 
 
Funcția de scuturare: 
 

 

Feedback curent 
„Scuturare” 

Faceți clic pe 
„Setare” pentru a 
modifica funcția 
de scuturare 



 

1）Accesați interfața „Scuturare”, culoarea se schimbă la 

scuturarea telefonului. (Implicit: culoare aleatorie) 
2）Setare：Setați funcția curentă „Scuturare”, opțiuni: Culoare 

aleatorie, Aprindere/stingere bec, Redare/Pauză, Melodia 
următoare (selectare melodie) 
 
Imagine: 
 

 
 



 

Temporizator de iluminare ACTIVAT: 
1) Setare oră: ora aprinderii becului 
2) Setare ciclu: selectați repetare ciclu; 
3) Setare culoare la aprindere：Alb、Galben、Roșu、Mov、

Verde、Azuriu、Albastru（opțional, selectați o culoare） 

4) Melodie la aprindere: selectați FĂRĂ SUNET (nicio melodie) 
sau puteți să selectați melodiile locale pentru aprinderea 
becului 
OBSERVAȚIE: 
  Nu adăugați o alarmă offline atunci când dispozitivul este 
conectat: Această funcție este disponibilă dacă funcția 
Bluetooth este activată; această funcție nu este disponibilă 
dacă funcția Bluetooth este dezactivată. 
  Adăugați o alarmă offline atunci când dispozitivul este 
conectat: alarma funcționează chiar dacă funcția Bluetooth este 
dezactivată. Puteți să setați maxim patru alarme.  
 
Asistent pentru starea de repaus: 
La activarea acestei funcții, muzica și lumina sunt întrerupte la 
finalul numărătorii inverse. 
Timp de repaus: 10 minute, 20 minute, 30 minute, 60 minute, 
90 minute (opțional) 
Observație: În funcție de cerințele produsului, dispozitivul se 
oprește după încheierea numărătorii inverse atunci când 
această funcție este ACTIVATĂ. 
 



 

 
Date tehnice: 

Nr. Articol 
Parametru 

1 Curent de intrare (V) 100-240 V / 50-
60 HZ 

2 Putere de intrare (W)  10 W 

Date tehnice LED 

3 Putere LED (W) 3 W 

           Amplificator audio 

4 Putere audio (W) 3 W 

5 Răspuns în frecvență 40 HZ-18 KHZ 

6 Distorsiune <1% 

7 SNR >80 dB 

8 Control volum Comandă APP 

9 Distanță de transmisie 
prin Bluetooth 

<10 metri 

 

 



 

 
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: 

 
Importator si distribuitor: 
SC VITACOM ELECTRONICS SRL 
CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 
suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro 
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