
SK Návod na použitie vianočného osvetlenia Solight 1V12-WIFI a 1V13-WIFI 

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám slúžil 
bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto 
výrobkom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Svetelný zdroj tohto 
svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svietidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. 

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

Oznámenie 

1. Najprv vybaľte osvetlenie z krabice a úplne ho rozbaľte. Potom ho zapojte do zásuvky a zapnite. Tým sa zabráni nadmernému zahrievaniu 
a možnému požiaru. 

2. Toto osvetlenie sa počas používania zahrieva. Preto ho neumiestňujte do blízkosti iných zdrojov tepla ani ho ničím nezakrývajte. 
3. Osvetlenie nepoužívajte, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené, vrátane izolácie kábla, ak bolo vystavené skratu alebo impulzu vysokého 

napätia. 
4. Používajte iba dodaný napájací adaptér. Nikdy nezapájajte svetlo alebo jeho časti priamo do elektrickej siete ani sa ho nepokúšajte pripojiť 

k inému výrobku. 
5. Výrobok spĺňa stupeň krytia IP44 a je vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie. 
6. Na údržbu používajte vlhkú handričku a čistite vždy po odpojení zo siete. Pred použitím nechajte osvetlenie dôkladne vyschnúť. 
7. Nezasahujte do elektroinštalácie. Nesprávny zásah môže spôsobiť skrat, požiar alebo zranenie osôb. 
8. Ak sa osvetlenie nepoužíva, odpojte ho od elektrickej siete. 
9. Chráňte životné prostredie. Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v určených zberných zariadeniach. Nevyhadzujte do bežného domového 

odpadu. 

Zapojenie 

Zapojte napájací kábel do adaptéra a utiahnite vodotesný uzáver. 

Ovládacie prvky 

Krátkymi stlačeniami tlačidiel sa menia režimy svetla/blikania. Dlhým 
stlačením na približne 5 sekúnd pripravíte zariadenie na pripojenie k WIFI pro 
ovládanie aplikácií Smart Life. 

Aplikácia Smart Life 

KROK 1  Vyhľadajte a nainštalujte aplikácie Smart Life v službe Google Play alebo App Store. 

KROK 2 Zaregistrujte si nový účet pomocou e-mailu alebo telefónneho čísla a prihláste sa do aplikácie. 

KROK 3 Pridanie zariadenia 

Stlačte a podržte tlačidlo na napájacom adaptéri, kým začne rýchlo blikať. Spustite aplikáciu Smart Life 
a ťuknite na na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu -> Osvetlenie -> Svetlá (Wi-Fi). Potom zadajte 
prihlasovacie údaje do siete Wi-Fi, ku ktorej je váš telefón aktuálne pripojený a ťuknite na položku 
„Ďalej“. Na ďalšej obrazovke potvrďte ťuknutím na položku „Confirm the light si blinking rapidly;“, že 
tlačidlo na napájacom adaptéri rýchlo bliká, a potom ťuknite na položku „Next“. Proces párovania 
chviľu trvá. Po úspěčnom spárovaní sa zariadenie zobrazí v prehľade na hlavnej obrazovke aplikácie. 

KROK 4 Ťuknutím na zariadenie ho môžete ovládať. 

Video návod tu: shorturl.at/zIJK0 (Youtube) alebo naskenujte QR kód 

Poznámka: Svetlá je možné pripojiť len k 2,4GHz WIFI. 

Na výrobok sa vzťahuje vyhlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz 
alebo na stiahnutie z www.solight.cz 

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

Napájací adaptér Napájací kábel 

Vodotesný uzáver 

Ovládacie tlačidlo 
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