
Ovládání LED přes aplikaci 
Android od verze 5.0 až po poslední 
Květen 2022 - vydán firmware 2.0 



 Modul ovládá LED pás nebo výkonovou LED 
diodu, které jsou napájeny 12V DC. 

 Použít lze modul i na RGB LED pás, kde se dají 
ovládat různé barvy a měnit si tak barevné 
spektrum osvětlení. 

 Regulace osvětlení je od 0% - 100% svítivosti. 
 Přechod osvětlení je plynulé tzv. FADE efekt. 
 Jednoduše stačí vložit modul mezi napájecí zdroj 

a LED a mít dobré pokrytí WiFi sítí. 
 Vše se pak řídí z aplikace mobilního telefonu. 
 Nový firmware 2.0 přidána funkce TIMER pro 

zpožděné vypnuti LED, 30 sekund až 10 minut 



Zde se buď přihlas 
nebo Registruj 

Přihlašovací údaje 
jsou kontrolovány 

ze SERVERU a musí 
se shodovat. 

Po prvním přihlášení si 
aplikace údaje 

pamatuje a není nutno 
tak procházet po 
dalším spuštění 

přihlašovací 
obrazovkou. 



Každý modul má své  
KEY a ID 

To je potřeba k 
registrování aplikace 
pro ovládání modulu 

Registrační údaje 
jsou uloženy na 

SERVERU 

KEY a ID 
dodáno s 
modulem Při zapomenutí 

hesla, jednoduše 
znovu přeregistruj 

m odul 



Tři ovladače pro 
ovládání svítivosti od 

0% – 100% 
s vlastním popisem.  

v nastavení 
MENU 

LED 

ID registrovaného 
modulu a vlastním 

popisem. 
v MENU 

LED 

Timer pro 
opožděné vypnutí 

LED. 
Od verze 

firmware 2.0 

Tlačítko pro okamžité 
vypnutí LED i když je 

aktivní TIMER 



Menu aplikace 

LED– nastavení popisu a 
trvalé přihlášení 

SEZNAM – registrované 
moduly 

Modul info– informace o 
modulu: IP, SSID, 
SIGNÁL, VERZE 

FIRMWARE a update z 
modulu 

PŘIDAT  
nebo registrovat 

další modul do 
aplikace a jeho 

ovládání 



LED 
Krátký popis 

jednotlivých LED pro 
orientaci ovládání 
dané LED zařízení 

(modulu) 



1. 
Spínač aktivován 

Aplikace si pamatuje 
přihlašovací údaje. 
Nově se od prvního 

přihlášení nastaví spínač 
na pamatovat z důvodu 

odstranění WIDGET a 
jednoduchého přístupu 

do aplikace  

2. 
Při spuštění aplikace se 

nezobrazuje přihlašovací 
obrazovka 

3. 
V menu se tlačítko   

ODHLÁSIT 
změní na  
UKONČIT 



Jednoduché 
přepínáni 
modulů k 
ovládání 

Dlouhým 
stiskem 

vymažete ID ze 
seznamu 



Dlouhým 
stiskem 

vymažete ID ze 
seznamu. 



Aktivace TIMER 
10 minut. 

LED vypnou za 
cca 10 minut 

Během aktivace 
TIMERU nelze 

pohybovat jezdcem 
SVITIVOSTI. 

Jde pouze měnit 
doba TIMERU na 

jinou časovou 
hodnotu vypnutí 

nebo ihned vypnout 
vše. 





LED informuje o 
stavu modulu 

LED bliká  

cca sekundový 
interval, modul OK 

rychlejší blikání, 
wifi není v dosahu 

v závislosti 
routeru a serveru, 

může někdy 
nastat prodleva 
vykonání povelu 

Tlačítko 
RESET 

75 mm 

6
5 m

m
 



Výstupy pro 
LED 

1 až 3 

Napájení 
12V DC 



Výstup pro 
LED 

Zde 1  

Napájení  
12V DC 







 1. po zapnutí modulu začne blikat červená 
LED 

 2. 2x stiskněte tlačítko RESET na modulu 
 3. červená LED začne blikat rychleji až 

zůstane svítit trvale 
 4. spusťte aplikaci ADM KONFIGURACE 



1.  
po zapnutí 

modulu začne 
blikat červená 

LED LED 



2.  
2x stiskněte 

tlačítko RESET 
na modulu 



3.  
červená LED 
začne blikat 

rychleji až 
zůstane svítit 

trvale 



LED bliká v 
cca 1 

sekundovém 
intervalu 



Název Vaší WiFi sítě 

Spusťte konfiguraci 

Zadejte heslo vaší WiFi 
sítě 



1. 
Aplikace spustí 

vyhledávání modulu k 
přiřazení IP adresy 

Vašeho WiFi routeru. 
Informuje zprávou a 

zobrazí přidělenou IP 
adresu. 



2. 
Po úspěšné konfiguraci, 

zobrazí IP adresu 
přidělenou WiFi  

routerem. 

3. 
Informační LED modulu 

začne blikat v cca 
sekundovém intervalu. 

Modul je 
nakonfigurován 

a připraven k použití v 
dané síti 



 5. po úspěšné konfiguraci začne červená LED  
 blikat cca v sekundových intervalech. 
 6. konfigurace hotová. 
 Můžete ovládat LED 



 K ovládání je potřeba hardwarové zařízení 
(modul) 

 Modul je připojen pomocí WiFi sítě a může 
ovládat tři LED osvětlení na 12V 

 Výkonové prvky v modulu jsou dimenzovány 
až do 45A, na každou LED 
 

 

 maxricho.cz 



 ADM KONFIGURACE   - potřeba k 
nakonfigurování modulu k dané WiFi síti. 
 

 PWM LED   - potřeba k ovládání modulu. 
 
 

 aplikace jsou vystaveny na Google Play 
 

 maxricho.cz 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.maxricho.adm_config
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.maxricho.wifi_pwm_led

