FC Solution Co.,ltd.
BT101 Bluetooth on/off เปิ ดปิ ดไฟฟ้ าด ้วยมือถือ

BT101A-Bluetooth On/Off Electricity 1 CH 220V 4Amp 3CH Led Blue/White/
่ ง 220โวลท์ 4แอมป์ 3ชอ
่ งหลอด Led ฟ้ า ขาว แดง
Red เปิ ดปิ ดไฟฟ้ าด ้วยบลูทธ
ู 1ชอ

เป็ นปลัsกไฟทีค
J วบคุมด ้วยระบบ บลูทธ
ู จากมือถือ android ซึงJ สามารถควบคุมเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าได ้ 1 จุด 220V
4Amp และไฟ led 3 จุด ฟ้ า ขาว แดง กรณีในห ้องนอนสามารถใช ้แทนไฟกลางคืน มีสวิทซ์ตอ
่ ตรงกับอุปกรณ์
$ อุปกรณ์ 1 ชุด แล ้วลง App จากนั น
ไฟฟ้ ากรณีทไีJ ม่ได ้ใช ้ บลูทธ
ู เพียงซือ
$ ก็สามารถใช ้งานได ้
Outlet Ac plug control with Bluetooth through android phone can control on/off electricity 1 outlet
220V 4Amp and 3 led lamp blue white red use in bed room for night light. also can control on/off
manual when not using bluetooth just buy bluetooth outlet plug and install App in your mobile phone
then you can use it

NL-AA Auto Night Light

BT101C-Bluetooth On/Off Electricity 1 Ch 12V

White Led Battery 4 AA ไฟกลาง Contact NC connect
คืนอัตโนมัต ิ Led ขาว แบตเตอรีJ AA switch for access
4 ก ้อน
control system เปิ ดปิ ด
่ ง
ไฟฟ้ าด ้วยบลูทธ
ู 1 ชอ
Auto Night Light
12V ทําเป็ นสวิทซ์ตอ
่
White Led Battery 4 AAA ไฟกลาง
ํ
คืนอัตโนมัต ิ Led ขาว แบตเตอรีJ AAA พ่วงสาหรับระบบเปิ ด
ประตู
4 ก ้อน

NL-AAA

BT101B-Blue-

tooth On/Off Electricity
4 Ch 220V 4 Amp เปิ ด
ปิ ดไฟฟ้ าด ้วยบลูทธ
ู 4
ช่อง 220โวลท์ 4แอมป์

App ฟรี จาก PlayStore ทีใJ ช ้กับกล่องนี$ /
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.fcsolution.bluetooth1t

Play Store Application

NL-220V

Auto Night Light
White Led ไฟกลาง
คืนอัตโนมัต ิ Led ขาว
220V

F.C. Solution Co.,Ltd.

Address: ทีอ
J ยู่ :10/12-13 Soi Wachirathamsatit 42 Bangchak Phrakanong Bangkok 10260 Thailand
Tel: โทร : 027461123-4 Fax: แฟกส์: 023613354 Email: อีเมล์: fcsolu@gmail.com Web: เวป: http://bt.cloudfcs.com/
Vdo: วีดโี อ: http://www.youtube.com/watch?v=y8VOg3uJ3v0

