
Pressione "Submit"
para transmitir
configuração para
dispositivo.

Programação (modo fácil)
Recomendar para novatos

Volte para
"Device
List".Re-pressionar
o iluminação
conectada
desconectar.

Conexão

Toque "00:00" para
reinicie o nascer do sol /
hora do por do sol se
aplicável.

Escolha entre os 6
oceanos clicando
clicando em 

Renomeie a
iluminação conectada
se aplicável.

Clique no botão mostrado
iluminação para
conectar
* Conectar: SIM

Baixe "HME
AquaMaster "de
Loja de APP ou
Google Play

Permitir ligar
Bluetooth

Deslize até
pesquisa conectável
iluminação.

Por favor insira
senha
24897673
conectar
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Carregar para sumbito
toda a sua configuração
para dispositivo

* A configuração agora
é tudo

Você pode salvar isso
configuração
pressionando
"Save"

Escolha o campo

Você pode recarregar
e execute o
agendar por escolher
o campo que você já fez
salvou.

Volte para a página
"Device List".
Re-pressionar o
iluminação conectada
desconectar.

Alternativa escolha cor ou CCT para configurar o espectro.
* Entrada manual% disponível pressionando% para reiniciar.
* Configuração Profundidade ou Intensidade, se aplicável.
Ele irá simular automaticamente o nascer do sol e gradualmente chegar
ao espectro que se estabeleceu para a 2ª linha de tempo.

Programação de
espectro
começar a partir do 2º
cronograma e para
cada linha de tempo

A linha de tempo ON e OFF
deve transformar todos
os canais o%

(Primeiro = luz ON)
(Última = Luz Desligada)

Configuração manual do seu horário de
preferência e espectro.
* Edite a linha de tempo, se aplicável.
* 3 linhas de tempo são necessárias pelo
menos.
* Até 12 linhas de tempo são aceitas.

Programação (Modulo Avançado)
Recomendado para hobbystas profissionais
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* Canais: permitem ajustar a intensidade de cada canal.
* CCT: permite ajustar CCT.
* Intensidade: intensidade de seleção livre.
* Configurações de resposta instantaneamente a todos os canais de acordo.

Alternativa escolha cor / CCT / Intensidade para
o espectro de demonstração livremente.
Profundidade de rolagem, se aplicável.

Na página de cores, ajuste livremente o espectro.
A porcentagem de entrada manual disponível pressionando %.

Espectro
Demonnstração e ajuste livre de cor e intensidade SEM salvar

Preview: visualize uma mudança rápida de configuração de 00: 00 ~ 23: 59.
Neon: cor aleatória e intensidade.
Lightening: efeito de iluminação natural.
Clody: efeito nublado natural.
Temperature: mostra a temperatura mais alta de todos os dispositivos conectados.
Fan: mostra se o ventilador funciona normalmente de todos os dispositivos conectados.

Status
A página de status mostra toda a configuração do dispositivo conectado.
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Possibilidade
4 diferentes provas de efeitos específicos.
* Neon: possibilidade de neon
* Cloudy: possibilidade de nublado
* Lightening: possibilidade de iluminação
* Acclimation: escolha a duração da aclimatação (se aplicável)
* Intensity: Escolha a intensidade de preferência do efeito específico acima* Intensity: Escolha a intensidade de preferência do efeito específico acima

Volte para
Página “Device”.
Pressione       para
remover e
desconectar.

Configure a duração e a
intensidade da aclimatação,
se aplicável.

Pressione "Submit" para salvar

Livremente para selecionar
o clima condição e taxa de
possibilidade se aplicável.

Pressione “Submit” para salvar.

Configuração
Configure condições meteorológicas especiais, possibilidade de aclimatação, se aplicável.

Manual de Instrução App


