
FC Solution Co.,ltd.
1 Plug in BT101 red led will blink นํา
กลอ่งBT101เสยีบปลั@กไฟ จะเห็นไฟแดง
กระพรบิแสดงสถานะบลทูธู
**Switch on/off Manual ,Turn Ch1 on/
off สวทิซเ์ปิดปิด ดว้ยมอื ชอ่ง1 หลงัเปิด
แลว้ไมส่ามารถควบคมุจากบลทูธูได ้

BT101Bluetooth on/off คูม่อื/Manual

F.C. Solution Co.,Ltd.
Address: ทีkอยู ่:10/12-13 Soi Wachirathamsatit 42 Bangchak Phrakanong Bangkok 10260 Thailand
Tel: โทร : 027461123-4 Fax: แฟกส:์ 023613354  Email: อเีมล:์ fcsolu@gmail.com   Web: เวป: http://bt.cloudfcs.com/  
Vdo: วดีโีอ: http://www.youtube.com/watch?v=y8VOg3uJ3v0              

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 นํามอืถอืเปิดบลทูธู แลว้ทําการเลอืก สแกน จะเห็น bt.cloudfcs.com_xx และจากนั &นกทํ็าการ pair 
และใสร่หัสผา่น(มสีต ิ@กเกอรร์ายละเอยีดอยูด่า้นหลัง) หลังจากนั &นจะเห็นวา่ บลทูธู เชืkอมแลว้

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) ลงโปรแกรมตามลงิคท์ีkระบไุวข้า้งตน้ แอป 2 เป็นแบบอตัโนมตัสํิาหรับเปิด
ปิดประตเูทา่นั &น BT101C (กดแลว้จะเปิดแอป ทํางาน แลว้ปิดแอป)
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. หลงัจากลงโปรแกรมแลว้ เปิดโปรแกรม จะเห็น 
mac=00:00:00:00:00:00 ใหเ้ลอืกเมนู เปลีkยน Bluetooth Mac Address ให ้
เป็นตามตวัเลขหลงัสนิคา้ จากนั &นใหอ้อกจากโปรแกรมแลว้เขา้โปรแกรมใหม ่จะ
เห็น mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx และไฟสแีดงจากกระพรบิจะตดิ แปลวา่สืkอสาร
พรอ้มใชง้านแลว้
5 Press on / off to test bluetooth device ทดสอบ กดเปิด และ ปิด การ
ทํางานของบลทูธู
6 Other config user can set name of device and also can set delaytime 
in seconds (for access control) การต ั &งคา่อืkน ๆ สามารถต ั &งชืkออปุกรณ์ไดต้าม
ทีkเราตอ้งการ และ กําหนดการหน่วงเวลาเป็นวนิาท ีสําหรับระบบเปิดปิดประต ู

*Remark/หมายเหต ุ
1Red Led สแีดง -Bluetooth Status 
สถานะบลทูธู
2Geen Led สเีขยีว-Ch1 Status 
สถานะชอ่ง 1
3Blue Led สฟ้ีา-Ch2 Status สถานะ
ชอ่ง2
4White Led สขีาว-Ch3 Status 
สถานะชอ่ง 3
5Red Led สแีดง-Ch4 Status สถานะ
ชอ่ง4

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 ภาษาองักฤษ /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
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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 
นํามอืถอืเปิดบลทูธู แลว้ทําการเลอืก สแกน จะเห็น bt.cloudfcs.com_xx และจากนั &นกทํ็าการ pair และใสร่หัสผา่น(มสีต ิ@กเกอร์
รายละเอยีดอยูด่า้นหลงั) หลงัจากนั &นจะเห็นวา่ บลทูธู เชืkอมแลว้

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 เลอืก Arduino Total 
Control จาก Play Store หลังจากลงแลว้ เปิดโปรแกรม แลว้เลอืก คน้หา เลอืก บลทูธู จากนั &นก็เลือืกอปุกรณ ์ทีk เราเชืkอมแลว้ 
จากนั &นก็สามารถสัkงเปิด ปิด ไดต้ามปกต ิ

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 
เลอืก Arduino Bluetooth Control จาก Play Store หลังจากลงแลว้ เปิดโปรแกรม เลอืก connect และ เลอืก อปุกรณ ์ทีkเราเชืkอม
แลว้ จากนั &นก็สามารถสัkงเปิด ปิด หรอื ต ั &งเวลา เปิด ปิด ได ้ตามปกต ิ

*Remark/หมายเหต ุ
1Red Led สแีดง 
-Bluetooth Status 
สถานะบลทูธู
2Geen Led สี
เขยีว-Ch1 Status 
สถานะชอ่ง 1
3Blue Led สฟ้ีา-Ch2 
Status สถานะชอ่ง2
4White Led สี
ขาว-Ch3 Status 
สถานะชอ่ง 3
5Red Led สแีดง-Ch4 
Status สถานะชอ่ง4
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