LED pásek Secutek SRT-WL005
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3 Praha 4
Tel: 244 472 125
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Podrobný manuál

1. Obsah balení
•
•
•
•

Uživatelský manuál
Led pásek
AC adaptér
WI-FI přijímač

1. Zapojení zařízení
Stáhněte a nainstalujte aplikaci „Smart Life“ prostřednictvím iOS App Store nebo
Google Play.

Zaregistrujte se pomocí čísla mobilního telefonu nebo e-mailové adresy, abyste obdrželi
ověřovací kód, a stiskněte tlačítko Další. Zadejte ověřovací kód a stiskněte tlačítko
Další.
Zkontrolujte, zda je žárovka správně namontována. Inteligentní žárovka má dva různé
režimy nastavení, rychlé připojení a přístupový bod (AP). Rychlé připojení je rychlý a
jednoduchý způsob, jak nastavit žárovku. Připojení AP používá přímé místní připojení
Wi-Fi mezi telefonem a zařízením k nahrání podrobností sítě.
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Rychlé připojení
Před zahájením připojení zkontrolujte, zda je telefon připojen k síti Wi-Fi. Ujistěte se, že
žárovka bliká jednou za sekundu provedením továrního nastavení.
Pro připojení žárovky, postupujte podle jednoduchého 5krokového procesu:
1) Zapojte a zkontrolujte, zda světlo rychle bliká,
2) Otevřete aplikaci Smart Life a klikněte na tlačítko přidat zařízení,

3) V seznamu zařízení vyberte možnost „Osvětlení zařízení“,
4) Zkontrolujte, zda světlo rychle bliká,
5) Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě Wi-Fi.

V procesu konfigurace se blikající světlo změní z rychlého blikání na stabilní. Když se
světlo rozsvítí, zobrazí se na obrazovce text „úspěšně přidáno“. Žárovka se úspěšně
nakonfigurovala. Pokud přidáváte více než jednu žárovku současně, vyčkejte, dokud se
po několika sekundách neobjeví další žárovky.
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Žárovku můžete přejmenovat a sdílet s rodinnými příslušníky registrovanými v aplikaci
Smart Life App pomocí mobilního čísla, které zaregistrovali, aby mohli ovládat žárovku z
telefonu

2. Ovládání zařízení
Kliknutím na žárovku, kterou chcete ovládat, změníte barvu, nastavíte jas, vyberete
scénu nebo nastavíte plán pro zapnutí / vypnutí v nastavených časech. Alternativně
můžete vytvořit skupinu žárovek pro změnu nastavení pro více než jednu žárovku
najednou. Viz „Vytvoření skupin“. Vyberte žárovku a klikněte na nastavení v pravém
horním rohu, abyste zkontrolovali stav sítě, přidali ji do skupiny žárovek, abyste je mohli
ovládat společně nebo ji sdílet s ostatními členy domácnosti.

SHX Trading s.r.o

4

Bílá
Žárovku můžete změnit z měkké bílé na jasnou bílou. Upravte nastavení pro změnu
jasu žárovky. Upravte své osvětlení z teplé na studenou bílou.

Barevná
Vyberte si z více, než 16 milionů barev Vyberte si z jakéhokoli odstínu duhy a změňte
barvu žárovek během několika sekund. Upravte jas a chlad tak, aby vyhovovaly vaší
náladě.
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Nastavení scény
Vyberte si z různých scén nebo si vytvořte svůj vlastní styl. Vytvořte divadelní scénu pro
filmovou noc, scénu večírku s jasným, barevným světlem a scénu při svíčkách, která
vytváří teplé, nízké osvětlení.

Nastavení plánu
Nastavte plány založené na vašich denních potřebách. Inteligentní žárovka může
dokonce automaticky přizpůsobit měnícím se časům západu slunce a východu slunce,
takže se rozsvítí, když se zatáhne a naopak. Vyberte si jednotlivé akce pro každou
žárovku, nastavte stejný plán na více než jeden den a vytvořte plán pro skupinu
žárovek.
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Restart
Žárovku lze resetovat vypnutím napájení žárovky třikrát během 30 sekund. Před
každým vypnutím nechte světlo zapnout. tj. off-on-off-on-off-on
Vytvoření skupiny
1) Klikněte na žárovku, kterou chcete přidat do skupiny. Vyberte nastavení
klepnutím na 3 tečky v pravém horním rohu obrazovky,
2) Vyberte možnost vytvořit skupinu,
3) Vyberte inteligentní žárovky, které byste chtěli být součástí skupiny,
4) Klepněte na tlačítko uložit a vyberte název skupiny. Tyto žárovky pak můžete
ovládat společně se změnou barvy, změnou scény nebo nastavením plánu. Pro
např. můžete zapnout všechna světla v přízemí, jakmile se setmí vytvořením
plánu.
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3. Ovládání hlasem pomocí aplikace Smart Life
V aplikaci Smart Life zvolte název rodiny, kterou chcete hlasově ovládat. Pro možnost
hlasového ovládání stiskněte ikonu mikrofonu. Otevře se funkce Hold to Talk.
Podržením tlačítka Hold to talk a současným hlasovým povelem se provede konkrétní
příkaz. Seznam hlasových povelů lze nalézt v našeptávači. Pro správnou funkčnost
hlasových povelů je nutné nahradit slovo light názvem, kterým jste si pojmenovaly svou
žárovku.
Seznam nejpoužívanějších povelů:
Turn on „název zařízení“
Turn off „název zařízení“
Set „název zařízení“ to red (lze použít další barvy)
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4. Nastavení
Klikněte na 3 tečky vpravo nahoře pro nastavení. Odtud můžete změnit název zařízení,
zkontrolovat stav sítě Wi-Fi, sdílet žárovku s jinou domácností vytvořte skupinu a další.
Poznámka: Pokud byla žárovka sdílena, nebudete moci ovládat žádné nastavení.
Připojte se k žárovce přímo pomocí rychlého připojení pro přístup ke všem nastavením.

5. Specifikace
Délka LED pásku
Šířka LED pásku
Hmotnost zařízení
Napájení
Podporovaný systém pro telefon
Pracovní teplota
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4mm
198g
DC 12-2A
IOS, Android
20 °– 60 °
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6. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání
musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat.
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