
SMART CUBE
Wifi - IR remote control

Turn your Smartphone to be Genious remote control.

คูมือการใชงาน

ภาษาไทย



SMART CUBE
Wifi - IR remote control

LAMPTAN Smart Cube เป นอุปกรณ Wif  i - IR (wifi-infared) 

ซึ ่งทำหนาที ่รวบรวมรีโมทของเครื ่องใชไฟฟาชนิดตางๆ ไมวาจะเปน

โทรทัศน เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ เขาดวยกันไวใน smartphone

โดยการเชื ่อมตอสัญญาณอินฟาเรดของรีโมทเขากันกับสัญญาณ 

Wifi คุณจึงสามารถควบคุมระบบเครื ่องใชไฟฟาภายในบานไดดวย

smartphone ของคุณงายๆ ผาน application เพียงแคสัมผัสหนาจอ

Smart l i fe เร ิ ่มต นได ง  ายๆ
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สมารทโฟน

ควบคุม เชื ่อมตอ

Smart Cube

Wifi

เครื ่องใชไฟฟา
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รายการสินคาในกลอง

Smart Cube สาย Micro USB
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ขอมูลสินคา
ขนาดสินค้า : 53x53x54mm

วัสดุ : PC/ABS/TPU

น้ำหนัก : 102±3g 

ระบบการส่งสัญญาณ : WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz

ความถี่ของคลื่นอินฟาเรด : 20~60KHz

อุณหภูมิในการทำงาน : -20~55℃

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 5V 1A ด้วยสาย Micro USB

การใช้พลังงานไฟฟ้า : < 0.5W
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ขั้นตอนการเตรียมกอนติดตั้ง

ขอแนะนำการจัดวางอุปกรณ

1. USB power adaptor ขนาด 5V ที่มีคา output มากกวาหรือเทากับ 1A
    (สามารถใชอุปกรณจายไฟแบบมาตรฐานที่มีอยูแลวได)
2. เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ต (Router)
3. โทรศัพทมือถือแบบ Smartphone (รองรับทั้งระบบ ios และ android)
4. ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น LAMPTAN HOME ลง smartphone ของคุณ
    ไดทั้งใน app store และ google play

ควรจัดวาง Magic cube ไวบนโตะ หรือ ที ่วางแบบโลง ไมมีช ั ้นวางซอน

คำเตือน : สวนมุมของอุปกรณมีความแหลมคม ควรเก็บใหพนมือเด็ก

หองนั่งเลน

หองนอน
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ขั้นตอนการเชื่อมตออุปกรณSmart Cube
กับแอพพลิเคชัน LAMPTAN HOME

เปดอุปกรณ Magic cube โดยเชื ่อมตอกับ USB power adaptor 
ขนาด 5V

ขั้นตอนที่ 1

5V   1A USB
ช่องรับไฟ DC5V/1A
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ขั้นตอนที่ 3

เปิดแอพพลิเคชัน LAMPTAN HOMEและกดเพิ ่มอุปกรณ์ Smart Cube

เข้าไปในระบบ ตามลำดับขั ้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

• หากท่านต้องการเพิ ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ให้กดที่เครื่องหมาย  “+”มุมขวาบน

ดาวน์โหลด LAMPTAN HOME แอพพลิเคชันลง smartphone ของคุณ

ขั้นตอนที่ 26 7



แสกนQR Codeเพื่อดาวนโหลดแอพพลิเคชัน
LAMPTAN HOME
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การแสดงผลของไฟ

ขั้นตอนการตั้งคาเครื่องใหม

กดอุปกรณ์ Smart Cubeค้างไว้จนกว่า

แถบไฟสัญญาณสีแดงจะกะพริบขึ้นมา

กด

ไฟแสดงสถานะ

ไฟสีแดงติดค้าง    :  อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อ
                             กับ routerได้แสดงค่าเริ่มต้น
                           ของอุปกรณ์
ไฟสีแดงกะพริบเร็ว :  โหมดตั ้งค่าอุปกรณ์
ไฟสีแดงกะพริบช้า  :  กำลังเชื ่อมต่ออุปกรณ์กับ
                           เซิร์ฟเวอร์
ไฟสีฟ้าติดค้าง      :  อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
ไฟสีฟ้ากะพริบ 1 ครั้ง :  ส่งสัญญาณอินฟาเรดออก 
                           1 ครั ้ง
ไฟสีม่วงติดค้าง    :  ระบบทำการเรียนรู้และจดจำ
                           สัญญาณอินฟาเรดที ่ได้ร ับ
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หมายเหตุ
1. ห้ามทำการกดปุ่มReset ก่อนทำการลบอุปกรณ์ในApp

2. ต้องทำการลบอุกรณ์ ในApp ก่อนทำการDelete Family ทุกครั้ง 



บริการและรับประกันหลังการขาย

1. การรับประกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ โดยนำใบเสร็จรับเงิน /

    ใบกำกับภาษีมาแสดง ถ้าซื้อสินค้าภายใน 7 วัน แล้วเกิดสินค้ามีปัญหา

    ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี ่ยนสินค้าชิ ้นใหม่ให้ ถ้าทางบริษัทฯไม่มีสินค้าใน

    คลังสินค้า ทางลูกค้าต้องรอสินค้า และสินค้าต้องไม่อยู่ในสภาพ แตก หัก

    หรืออยู่ในสภาพไม่ปกติ

2. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่อง หรือความเสียหายจากสาเหตุ 

    ต่อไปนี้

    a. การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือนำสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการ

        ใช้งานที่ผิด หรือนอกเหนือจากข้อแนะนำ การใช้ในคู่มือการใช้งาน

    b. การซ่อม หรือ ดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลภายนอกที่มิใช่ช่างของบริษัทฯ

    c. นำสินค้า ชิ้นส่วนหรือซอฟท์แวร์ของบุคคลอื่นมาใช้ร่วมกับสินค้า

    d. หากสินค้า ชารุด หรือ เสียหาย อันเกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือการ

       ต่ออุปกรณ์ผิดวิธี การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานของสินค้าและ

       การใช้งานผิดประเภทที่มีเขียนไว้ในฉลากสินค้า
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ขอขอบพระคุณที่เลือกแลมป์ตั้น
แลมปตั้น ไลทติ้ง (2001) จำกัด
3 ซอยเทียนทะเล19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
แผนกบริการลูกคา : 0-2451-2968-9



User Guide

SMART CUBE
Wifi - IR remote control

Turn your Smartphone to be Genious remote control.

English



Thank you for choosing Magic Cube. Magic Cube is a 

WiFi-IR Remote combining almost all remotes’ functions, 

such as TV remotes, air condition remotes, electric fan 

remotes, etc. It is a bridge between WiFi signal and IR 

signal, so that you can control the IR home appliances by 

your smart phone in one touch with reference to the 

above.

SMART LIFE START
FROM NOW ON

SMART CUBE
Wifi - IR remote control
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Smartphone

control connect

Smart Cube

Wifi

Electric Device
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In The Box

Smart Cube Micro USB
power cable
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Specifications
Product Size: 53x53x54mm

Material : PC/ABS/TPU

Net Weight : 102±3g 

Communication Protocal : WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz

Infrared Frequency : 20~60KHz

Operating Temperature : -20~55℃

Power Input : 5V 1A With Micro USB

Standby Power Consumption : < 0.5W
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Placement tips

What you’ll need.

Place it on a table or desk without shelter.

Warning : This product has sharp edges and corners, keep it away from kids.

living room

bedroom

1. A 5V USB power adapter with output current ≥ 1A.
   (You can use standard adaptor you have at home.)
2. A router connected with Internet.
3. An Apple or Android smart phone.
4. The LAMPTAN HOME App download to your smartphone
    and register your account.
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Connect to
LAMPTAN HOME application

Power on the Magic Cube with 5V USB power adapter.
Step 1

5V   1A USB
power scoket DC5V/1A
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Step 2

Step 3

Open LAMPTAN HOME App and add the Smart Cube step by step. 

• Click “+” on the upper right corner to add the device.

Download LAMPTAN HOME application on your smartphone.
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Scan QR Code for downloading
LAMPTAN HOME application
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Restore default setting

Press and hold the top of Magic Cube 

until the red LED flashes.

push

Solid red light    :  Can’t connect to the router, 
                           default state.
Flash red quickly  :  Configuration mode.
Flash red slowly  :  Connecting to the server.
Solid blue light   :  Normal working condition.
Flash blue one time :  Send IR code once.
Solid purple light    :  IR code learning mode.
 Status 

indicator light

Light states 9

Remark
1. Do not push reset button before delete device in App.

2. Always delete device in App before Delete Family.



Warranty and after-sales service
1. Warranty period shall be valid for 1 year since the date of 
     purchase, it’s subject to purchase invoice. For any 
     malfunction caused by inferior quality (normal usage), 
     the company will repair it for you free of charge.   
     Meanwhile, exchange of goods (due to quality problem) 
     is available to you within 7 days. 
2. Exceptions are as follows: 
    a. Any malfunction or defect caused by improper usage 
        conditions or environment. 
    b. Any malfunction or defect caused by improper installation, 
        usage, unauthorized maintenance, modification, force   
        majeure or external causes. 
    c. Any malfunction or defect resulted from applying any 
        third- party product, software or component.
    d. Any malfunction or damage not caused by the product’s 
        design, technology and quality etc. 
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Thank you for choose LAMPTAN
LAMPTAN LIGHTING (2001) Co.,LTD
3 Soi Thianthale 19, Bangkhunthian- Chaithale Rd.,
Thakarm, Bangkhunthian, Bangkok 10150 
Customer Service : 0-2451-2968-9


