
CZ Návod k použití vánočního osvětlení Solight 1V12-WIFI a 1V13-WIFI 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k 
plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto výrobkem a vždy dodržujte 
zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti 
je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. 

Napájení: AC 230 – 240V / 50Hz; Pracovní teplota: -20°C až +50°C 

Upozornění 

1. Nejprve vybalte osvětlení z krabice a plně jej rozmotejte. Poté teprve zapojte do zásuvky a zapněte. Předejdete tak nadměrnému zahřívání 
a případnému vzniku požáru. 

2. Toto osvětlení se při používání zahřívá. Neumisťujte jej proto k jiným zdrojům tepla ani jej ničím nezakrývejte.  
3. Nepoužívejte osvětlení, je-li jakýmkoli způsobem poškozeno, vč. izolace kabelů, bylo-li vystaveno zkratu nebo impulsu vysokého napětí. 
4. Používejte výhradně přiložený napájecí adaptér. Nikdy nezapojujte osvětlení ani jeho části přímo do elektrické sítě ani se nesnažte jej 

připojit k jinému výrobku. 
5. Výrobek splňuje třídu ochrany IP44 a je vhodný pro venkovní i vnitřní použití.   
6. V případě údržby používejte vlhký hadřík a vždy čistěte ve stavu odpojeném od elektrické sítě. Před použitím nechte osvětlení důkladně 

oschnout. 
7. Nezasahujte do zapojení. Neodborný zásah může mít za následek vznik zkratu, požáru nebo újmu na zdraví. 
8. Pokud osvětlení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě. 
9. Chraňte životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrnách k tomu určených. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.  

Zapojení 

Zapojte napájecí kabel do adaptéru a dotáhněte vodotěsným uzávěrem. 

Ovládání 

Krátkými stisky tlačítka měníte režimy svícení / blikání. Dlouhým stiskem po 
dobu cca 5 vteřin připravíte zařízení k připojení k wifi pro ovládání aplikací 
Smart Life. 

Aplikace Smart Life 

KROK 1  Google Play nebo App Store vyhledejte a nainstalujte aplikace Smart Life. 

KROK 2 Zaregistrujte nový účet pomocí emailu nebo telefonního čísla a přihlašte se do aplikace 

KROK 3 Přidejte zařízení 

Stiskněte a držte tlačítko na napájecím adaptéru dokud se rychle nerozbliká. Spusťte aplikaci Smartlife 
a klepněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu -> Lighting -> Světla (Wi-Fi). Poté zadejte přihlašovací 
údaje wifi sítě, ke které je váš telefon aktuálně připojený a klepněte na tlačítko „Další“. Na následující 
obrazovce potvrďte klepnutím na „Confirm the light is blinking rapidly;“, že tlačítko na napájecím 
adaptéru rychle bliká a poté klepněte na tlačítko „Next“. Proces párování chvíli trvá. Po úspěšném 
párování se zařízení objeví v přehledu na hlavní obrazovce aplikace. 

KROK 4 Klepnutím na zařízení jej můžete ovládat. 

Videonávod najdete zde: shorturl.at/zIJK0 (Youtube) nebo oskenujte QR kód 

Poznámka: Světla lze připojit jen na WIFI 2,4 GHz. 

Na výrobek je vystaveno prohlášení o shodě podle platný předpisů. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke 
stažení na www.solight.cz 

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 

Napájecí adaptér Napájecí kabel 

Vodotěsný uzávěr 

Ovládací tlačítko 

Smart Life 
Google Play 

Smart Life 
App Store 

http://www.solight.cz/

