FC Solution Co.,ltd.
BT101Bluetooth on/off คูม
่ อ
ื /Manual
1 Plug in BT101 red led will blink นํ า
กล่องBT101เสียบปลั@กไฟ จะเห็นไฟแดง
กระพริบแสดงสถานะบลูทธ
ู
**Switch on/off Manual ,Turn Ch1 on/
off สวิทซ์เปิ ดปิ ด ด ้วยมือ ช่อง1 หลังเปิ ด
แล ้วไม่สามารถควบคุมจากบลูทธ
ู ได ้

2 Mobile Phone Turn on Bluetooth and scan bluetooth you will ﬁnd bt.cloudfcs.com_xx and then pair and
put in password (device and password sticker show details at back of BT101) and then you will see device
already paired นํ ามือถือเปิ ดบลูทธ
ู แล ้วทําการเลือก สแกน จะเห็น bt.cloudfcs.com_xx และจากนั น
& ก็ทําการ pair
k มแล ้ว
และใส่รหัสผ่าน(มีสติ@ กเกอร์รายละเอียดอยูด
่ ้านหลัง) หลังจากนัน
& จะเห็นว่า บลูทธ
ู เชือ

3 Install App from Link above App No 2 is for automatic for access
control only BT101C (After press will open App open door and close
App) ลงโปรแกรมตามลิงค์ทรีk ะบุไว ้ข ้างต ้น แอป 2 เป็ นแบบอัตโนมัตส
ิ ําหรับเปิ ด
ปิ ดประตูเท่านัน
& BT101C (กดแล ้วจะเปิ ดแอป ทํางาน แล ้วปิ ดแอป)
4 After Install App , Open App you will see mac=00:00:00:00:00:00
and select menu setting and change Bluetooth Mac Address to no as
speciﬁed behind no of the product and exit and open app again you will
see mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx no of the bluetooth device and the device
red light will change from ﬂashing to light on means already connected
to device. หลังจากลงโปรแกรมแล ้ว เปิ ดโปรแกรม จะเห็น
mac=00:00:00:00:00:00 ให ้เลือกเมนู เปลีย
k น Bluetooth Mac Address ให ้
เป็ นตามตัวเลขหลังสินค ้า จากนัน
& ให ้ออกจากโปรแกรมแล ้วเข ้าโปรแกรมใหม่ จะ
ี ดงจากกระพริบจะติด แปลว่าสอ
ืk สาร
เห็น mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx และไฟสแ
พร ้อมใช ้งานแล ้ว
5 Press on / off to test bluetooth device ทดสอบ กดเปิ ด และ ปิ ด การ
ทํางานของบลูทธ
ู
6 Other conﬁg user can set name of device and also can set delaytime
k อุปกรณ์ได ้ตาม
in seconds (for access control) การตัง& ค่าอืน
k ๆ สามารถตัง& ชือ
ทีเk ราต ้องการ และ กําหนดการหน่วงเวลาเป็ นวินาที สําหรับระบบเปิ ดปิ ดประตู

F.C. Solution Co.,Ltd.

App ภาษาไทย /Thai App
1 https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
fcsolution.bluetooth1t
2 https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
fcsolution.bluetooth2t
App ภาษาอังกฤษ /English App
1 https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
fcsolution.bluetooth1
2 https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
fcsolution.bluetooth2
*Remark/หมายเหตุ
1Red Led สีแดง -Bluetooth Status
สถานะบลูทธ
ู
2Geen Led สีเขียว-Ch1 Status
สถานะช่อง 1
3Blue Led สีฟ้า-Ch2 Status สถานะ
ช่อง2
4White Led สีขาว-Ch3 Status
สถานะช่อง 3
5Red Led สีแดง-Ch4 Status สถานะ
ช่อง4
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BT101Bluetooth on/off คูม
่ อ
ื /Manual
1 Plug in BT101 red led will blink นํ า
กล่องBT101เสียบปลั@กไฟ จะเห็นไฟแดง
กระพริบแสดงสถานะบลูทธ
ู
**Switch on/off Manual ,Turn Ch1 on/
off สวิทซ์เปิ ดปิ ด ด ้วยมือ ช่อง1 หลังเปิ ด
แล ้วไม่สามารถควบคุมจากบลูทธ
ู ได ้

2 Mobile Phone Turn on Bluetooth and scan bluetooth you will ﬁnd bt.cloudfcs.com_xx and then pair and put in
password (device and password sticker show details at back of BT101) and then you will see device already paired
นํ ามือถือเปิ ดบลูทธ
ู แล ้วทําการเลือก สแกน จะเห็น bt.cloudfcs.com_xx และจากนัน
& ก็ทําการ pair และใส่รหัสผ่าน(มีสติ@ กเกอร์
k มแล ้ว
รายละเอียดอยูด
่ ้านหลัง) หลังจากนัน
& จะเห็นว่า บลูทธ
ู เชือ

3 1st App from Play Store select Arduino Total Control App and install, after install open the app and search select
bluetooth and select device that we already paired and then select to turn on or off แอปทีk 1 เลือก Arduino Total
ื
k มแล ้ว
Control จาก Play Store หลังจากลงแล ้ว เปิ ดโปรแกรม แล ้วเลือก ค ้นหา เลือก บลูทธ
ู จากนัน
& ก็เลือกอุ
ปกรณ์ท ีk เราเชือ
จากนัน
& ก็สามารถสังk เปิ ด ปิ ด ได ้ตามปกติ
*Remark/หมายเหตุ
1Red Led สีแดง
-Bluetooth Status
สถานะบลูทธ
ู
2Geen Led สี
เขียว-Ch1 Status
สถานะช่อง 1
3Blue Led สีฟ้า-Ch2
Status สถานะช่อง2
4White Led สี
ขาว-Ch3 Status
สถานะช่อง 3
5Red Led สีแดง-Ch4
Status สถานะช่อง4
4 2nd App From Play Store select Arduino Bluetooth Control and then install ,after install open the app and press
connect and select device that we already paired then select to turn on/off and can set timer to turn on/off แอปทีk 2
k ม
เลือก Arduino Bluetooth Control จาก Play Store หลังจากลงแล ้ว เปิ ดโปรแกรม เลือก connect และ เลือก อุปกรณ์ทเีk ราเชือ
แล ้ว จากนัน
& ก็สามารถสังk เปิ ด ปิ ด หรือ ตัง& เวลา เปิ ด ปิ ด ได ้ ตามปกติ
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