
Светодиодна лента RGB SMART Wi-Fi Gosund SL2 

 

 В комплекта са включени:  

 

1. Светодиодна RGB лента 5 метра.  

2. Smart контролер  

3. Инструкция за употреба.  

 

 LED лента 

Захранване: DC 12V 1A/включено в комплекта/  

Мощност: 12W  

Wi-Fi честота: 2.4GHz 

Режим на светене: RGB  

 

 Инсталиране на LED лентата 

Моля обърнете внимание, че предната част на светодиодната лента трябва да се свърже с предната 

страна на контролера.  

Как да монтирате лентата правилно:  

1. Лентата трябва да бъде залепена на гладка и чиста повърхност.  

2. Контролерът не трябва да бъде обърнат към стената.  

3. В случай, че бъде поставен към стената, то той трябва да бъде фиксиран с тиксо.  

 

 Повърхностите, върху които се монтира лентата трябва да са чисти, обезпрашени и сухи. 

 Отлепете самозалепващата лента на гърба на светодиодната лента, като се старайте да е чиста и да 

не се напраши. Притиснете я силно към повърхността, към която се залепва и задръжте поне 10 секунди.  

 

 Изтеглете приложението “Gosund”  

1. Потърсете приложението “Gosund” в APP Store, Google Play Или сканирайте QR кода по-долу и го 

инсталирайте.  

2. Моля отворете приложението “Gosund”. Щракнете върху регистрация и въведете своя имейл адрес, за 

да създадете автоматично акаунт, в противен случай въведете телефонния си номер, за да получите код за 

потвърждение, за да регистрирате акаунт. Ако вече имате акаунт в “Gosund”, просто щракнете върху влизане с 

вашия акаунт.  

Друг начин за вход в приложението и създаване на акаунт са: Вход чрез Facebook или Вход чрез Google 

профил.  

3. Безплатното приложение “Gosund”е съвместимо с мобилни устройства, които поддържат IOS 8.0 

версия и по-висока, както и Android 4.4 и по-висока.  

 

Имате възможност да свържете лентата с устройството в два режима:  

 

 Свързване на лентата с приложението 

A. Лесен режим/препоръчителен/  

Натиснете продължително бутона за вкл/изкл.(повече от 6 секунди), докато лентата започне да мига бързо.  

Отворете приложението Gosund. В горния десен ъгъл изберете бутон “+”, за да добавите устройство. След 

това изберете Lighting/Осветление, изберете LED лента.  

2. Уверете се, че лентата мига бързо и потвърдете в приложението.  

3. В приложението изберете вашият домашен Wi-Fi/уверете се, че избраната от вас Wi-Fi мрежа е същата 

Wi-Fi мрежа, която използвате и на телефона. Тя трябва да е на честота 2.4GHz, а не на 5GHz.  

4. Накрая изчакайте конфигурирането да завърши и потвърдете в приложението.  

B. Режим „Друг“ AP mode  

1. Превключете режима от горния десен ъгъл, като изберете AP mode.  



2. Натиснете продължително бутона за вкл./изкл. докато лентата започне да мига бавно и потвърдете в 

приложението.  

3. Изберете вашата Wi-Fi мрежа и въведете парола за нея. След което потвърдете в приложението.  

4. Докоснете „Свързване“ и изберете Wi-Fi Hotspot с име SmartLife-xxx, след което се върнете в 

приложението.  

5. Изчакайте успешна конфигурация и след това докоснете „Завършване“. 

Забележка: Ако връзката е неуспешна в AP режим, моля проверете дали вашият рутер е с двулентов Wi-Fi. 

Ако е двулентов, моля влезте в интерфейса за управление на рутера, за да разделите 2.4GHz и 5G Wi-Fi, и 

след това свържете 2.4GHz Wi-Fi.  

След като свържете мрежата, натиснете за кратко бутона за вкл./изкл., за да превключите в различен цвят 

на светене, натиснете бутна за вкл. Изкл./за около 2- 6 секунди/, за да изключите захранването. Ако желаете 

да възстановите фабричните настройки, натиснете бутона вкл. Изкл. за повече от 6 секунди.  

 Използване на Amazon Alexa  

Уверете се, че вашата точка Echo е свързана с вашата Amazon Alexa и имате акаунт в Gosund.  

A. Активирайте нашите умения в приложението Alexa. Впишете се във вашият профил Amazon Alexa, 

изберете Skill в лентата с инструментите, след това потърсете Gosund в лентата за търсене. След като го 

намерите, кликнете върху Enable/Разрешаване/.  

1. Вкарайте вашето потребителско име и парола, с които сте регистрирани в Gosund. След като въведете 

коректно потребителското име и паролата, то вече ще свържете вашия акаунт в Alexa с този в Gosund.  

 

 

 


