
วิธีการติดตั้ง

สามารถเปดสวิทชใชงานไดทันที

ปดสวิทชไฟกอนติดตั้งทุกครั ้ง

ตอDRIVERเขากับแหลงจายไฟ

ถอดฝาครอบโคมออกจากแผนฐานโคม

โดยบิดฝาทวนเข็มนาฬ�กา แลวดึงฝาครอบออก

ยึดแผนฐานโคมเขากับฝาเพดานดวยน็อต

ใสฝาครอบโคมเขากับแผนฐานโคม แลวบิดฝาตามเข็มนาฬ�กา

*เพื�อความปลอดภัย
ใหติดตั้งสายดินทุกครั้ง

Please strictly follow the user manual to install.Falling down and electric shocking
will be easily cause by incorrect installation.
Please don't install the lamps on the unstable and unsecure ceiling.
Lamps must not be covered by any insulation blanket or same objects under
no circumstances.
To avoid any danger, do not work with installing ,repairing and checking bulb 
unless you are a qualified electrician. Wire connecting should be follow lEE 
electric standard or national standard.
Do not install the bulb on the place of unstable ceiling or as shown on the 
right side.
Do not install the bulb on the top of high-heat objects or wet place. Please cut
off the power quickly and connect with POS when the bulb in the abnormal 
situation.And provide the item number of bulb and read the relative instruction 
before repairing.
Confirm the item number and installation instruction according the label.
Do not use in series with dimmer.
Do not modify the bulb and change parts randomly to avoid accident like bulb
falling, electrics shocking and breaking.  
The voltage must not be over the using range(Voltage rating AC 220V±10%,
frequency 5OHz.) Over time using beyond voltage rating will be easily cause 
damage of bulb.
LED light source is not replaceable.
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 ปุ มเปด/ปด

สามารถควบคุมไดจากทั้งมือถือและรีโมทคอนโทรล

ปรับการเคล�อนไหวแสง

เพิ ่มอุณหภูมิสี ลดอุณหภูมิสี

เปลี ่ยนสลับสีหลักของแสง

เพิ ่มความสวาง

ลดความสวาง

เลนและหยุดเพลง

ลดเสียง/

กดคาง:เลนเพลงกอนหนา เพิ ่มเสียง/

กดคาง:เลนเพลงตอไป



วิธีการใชงานผานapplication

วิธีการ เช�อมตอ/ลบ/ตั้งช�อ LED Smart Speaker

วิธีการเลือกสีของแสงไฟ

วิธีการเลนเพลง

วิธีการใชโหมด Shake

• กรุณาติดตั ้งโคมไฟในตำแหนงที ่ ไมรบกวนสัญญาณในการเช�อมตอ

• เปดสัญญาณ Bluetooth บน smart Phone ของคุณและทำการเช�อมตอ ilight กอนการใชงานทุกครั ้ง

• ดาวนโหลด  iLight app ลงบน Smart Phone ระบบ IOS และ Android

เขา iLight app คลิก iLight เพ�อ

ทำการเช�อมตอ

ทำการเปลี ่ยนช�อหรือ

ลบโคมไฟออก

คลิก     ระบบจะทำการ

คนหาโคมไฟอัตโนมัติ

คลิก    เม�อตองการ

เปลี ่ยนช�อหรือลบโคมไฟออก

สามารถเลือกการเคล�อนไหวของแสงได5 แบบคือ

   Normal mode   : แสงปกติ

   Rhythm mode   : แสงจะขยับตามเสียงเพลง

   Rainbow mode  : แสงจะเปลี ่ยนสีอัตโนมัติอยางชา

   Pulse mode     : แสงจะเปลี ่ยนสีอัตโนมัติอยางเร็ว  

   Candle mode    : แสงเทียน
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เมนู

ปรับการเคล�อนไหวแสง

ปรับความสวาง

ปุ มสลับแสงปกติและ

แสงColourful

เลือกสีของแสง

ปรับความสวางของแสง

โหมดปกติ

ปุ มเปด/ปด

เลือกสีหลักของแสง

คลิก     เพ�อเขาการใชงาน Shake

และทำการเขยาSmart Phone 

สามารถเลือกการทำงาน

ของโหมด Shake ได

สามารถเลนเพลงไดใน Application เลนเพลง

พื้นฐานบนSmartphoneของคุณ

การใชงานบนเมนูหลัก (1.)

1. สามารถตั้ง Sleep Mode 

2. สามารถตั้งเวลาเปด-ปด และเสียงปลุกได โดยสามารถ

   เลือกแสง และ เสียงไดตามตองการ

IOS iLight Android iLight

iLight
for IOS

iLight
for Android


