
Proces de operare a versiunii Bluetooth 

Partea 1: descărcați aplicația „LED Space” 

1. Scanați codul QR sau căutați și descărcați aplicația LED space din Google 

Play sau App Store. 

2. Conectați telefonul la priză pentru a-l porni și activați funcția Bluetooth. 

Partea 2: conectați telefonul la dispozitiv 

Mențineți întotdeauna activate informațiile despre locație (GPS) atunci când utilizați aplicația. 

Partea 3: introducerea funcționalității 

1. Pagina de pornire 

Vizualizare dispozitive 

conectate Vizualizare dispozitive găsite 

Încărcați imagini pentru   a
crea un videoclip 

Încărcați GIF sau imagine și 

editați text pentru a crea un 

program de grafică 

Bibliotecă de materiale inclusă 

Tablă de desen DIY graffiti 

Încărcați GIF pentru 

a crea program de 
animație 

Creați program de text 

Videoclipuri preferate 
Faceți clic pentru a trimite 
la ecranul LED 

2. Grilă de programe 

În plus față de programele de control de la distanță, programele publicate și 

salvate sunt în lista de programe 

Adăugați videoclip nou  

Reeditați acest videoclip 

Acest videoclip este șters din listă 

Programul selectat este șters din listă

Publicați programul selectat pe ecranul LED

3. Control de la distanță 

Comutați programul/lista de 

programe/programul de control la 

distanță 

Ajustați luminozitatea 

ecranului LED 

Redenumiți 

programul de control 
de la distanță 

Program de control de la distanță Faceți clic pentru a reda conținutul în timp real 

Ecran LED oprit/pornit 

Informații despre testare și

echipamente de testare a 
ecranului LED

Program de control de la

distanță 

Faceți clic pe pictograma programului

pentru a edita acest 
program din nou 

4. Setări 

Program de control de la 
distanță nou 

Ștergeți toate 

programele de 

control de la 

distanță 

Ștergeți programul 

de control de la 

distanță 

Trimiteți programul de control de la distanță 

selectat, puteți să îl folosiți pe telecomandă 

după ce transmisia a reușit 

My LED: informații despre ecranul 
LED conectat  

Metodă de conectare: comutați 

metoda de comutare pentru a 
coincide cu versiunea ecranului dvs. LED 
Ștergere program: ștergeți 
programul de pe ecranul actual  

Luminozitate ecran: setați 

luminozitatea ecranului LED 

Actualizare program: actualizați 
ecranul LED încorporat în program  

Program vocal: personalizați 

comanda vocală a programului 
Rotire ecran: rotiți direcția 

programului (numai pentru car star 1) 
Setări limbă: comutați ușor 13 limbi  
Gestionare font: vizualizați fonturile  descărcate 
Golire cache: goliți cache-ul software-ului 
Ajutor: întrebări frecvente și prezentarea funcțiilor 
Actualizare versiune: verificați 

pentru a actualiza ultima versiune a aplicației

4. Atingeți numărul 
dispozitivului pentru conectare

2. Selectați Bluetooth pentru 
conectare 

5. Conexiunea este reușită 

3. Faceți clic pentru a găsi 
dispozitivul

Introduceți planificareaprogramelor

1. Mențineți funcția Bluetooth 

a telefonului activată și porniți 

LED space 
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