KROK 1 Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu

a kliknite na pole „Login“ (Prihlásenie) pre prihlásenie do

KROK 4 Ovládanie zariadenia

aplikácie.

Po úspešnom pripojení zariadenia kliknite na položku

2. Prihláste sa pomocou svojho účtu zo sociálnych médií.

„Devices“ (Zariadenie) v spodnej časti. V zozname

KROK 3 Pridajte zariadenie
Pri inštalácii žiarovky prosím urobte jej reset, aby bola
pripravená k pripojeniu ku sieti. Postupujte nasledovne:
ZAP-VYP-ZAP-VYP-ZAP, až žiarovka začne rýchlo blikať.
Časový interval prepínania nesmie byť dlhší než 10 sekúnd.
TuyaSmart

Smart Life

Naskenujte vyššie zobrazený QR kód alebo
vyhľadajte v obchode aplikáciu „Tuya Smart“
pre stiahnutie a inštaláciu tejto aplikácie.

Potom kliknite na pole „+“ v pravom hornom rohu rozhranie
„Devices“ (Zariadenie) vyberte položku Lighting (Osvetlenie)
pre pripojenie aplikácie.
Poznámka:
1. Prvýkrát pripojujte žiarovky výhradne pomocou siete
WiFi, pritom skontrolujte, či žiarovka rýchlo bliká a je

KROK 2 Prihláste sa do aplikácie

vami zadané heslo pre pripojenie k sieti WiFi správne.

1. Prihláste sa pomocou čísla mobilného telefónu a

(Pripojenie môže trvať niekoľko minút, buďte prosím

overovacieho kódu.
Vyberte predvoľbu svojej zeme, zadajte svoje telefónne

trpezlivý.)
2. Po prvom pripojení môžete ovládať žiarovky pomocou

číslo a po kliknutí na pole „Get“ (Získať) obdržíte správu

novej siete WiFi alebo mobilné dáta pre ovládanie

obsahujúcu overovací kód. Zadajte overovací kód zo správy

svetiel kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

zariadenia sa zobrazí názov chytrej žiarovky. Kliknutím na
ňu vstúpite do ovládacieho panelu chytrej žiarovky.
1. Biely režim: Nastavte jas a teplotu farby bieleho svetla.
2. Farebný režim: Nastavte farbu, jas a sýtosť farebného
svetla.
3. Scénický režim: Osem scénických režimov (4 statické,
4 dynamické)

• „Soft“ (mäkké svetlo) (svetlo sa mení od šerosvitu až
po jasné osvetlenie)
• „Rainbow“ (dúha) (6 blikajúcich farieb sa postupne
strieda) „Shine“ (prenikavé svetlo) (disko osvetlenie)
• „Gorgeous“ (pestré svetlo) (6 farieb sa strieda s
plynulými prechodmi)
Vo vyššie uvedených 4 režimoch je možné upravovať
farby, frekvenciu blikania a jas.
4. Nastavenie časovača
5. Vytvorenie skupiny: Pokiaľ máte dve alebo viacej

• „Night“ (noc) (oranžové svetlo pomáha spať)

žiaroviek, kliknite na plochu „...“ v pravom hornom rohu

• „Reading“ (čítanie) (jasné biele svetlo pomáha

ovládacieho panelu a vytvorte skupinu. Skupina

sústrediť sa)
• „Party“ (oranžovo-červené svetlo vytvára živú
atmosféru)
• „Leisure“ (voľný čas) (svetlo modré svetlo je
relaxačné)
4 vyššie uvedené režimy nie je možné ďalej
nastavovať

chytrých žiaroviek sa potom synchronizovane spína,
mení farby, nastavuje zhodný scénický, funkcia
časovača a pod. (Skupinové ovládanie je k dispozícii
len u žiaroviek rovnakého modelu)

zobrazujú všetci užívatelia, ktorých ste pomocou
svojho účtu pridali. Užívateľ môže odstrániť a zrušiť tak

KROK 6 Poznámka
1.

zdieľanie prístroja s ním posunutím doľava.

nutné najprv pripojiť sieť WiFi pre ovládanie

2. Integrácia: Múdra žiarovka spolupracuje s Amazon
Echo a Google Home. Pre pripojenie kkonzultujte

žiarovky.–
2.

2.4 GHz a systémy Android 4.1 alebo novšie

a Google Home k dispozícii len 3 príkazy: zmena farby,

resp. iOS 10.0 alebo najnovšie. Nie je možné
použiť so sieťou WiFi 5 GHz.
3.

Poznámka:
1. Kľúčovou funkciou pre zdieľanie je možnosť zadania
telefónneho čísla a okamžitého zdieľania, pričom
zdieľanie príslušného čísla je neobmedzené (zdieľané
číslo musí byť registrované číslo v aplikácii Tuya)
2. Po zdieľaní bude nové zariadenie i nové nastavenie
1. Zdieľanie zariadenia. Môžete zadať číslo mobilného
telefónu nového užívateľa a zariadenie s ním tak

Prístroj podporuje len siete WiFi s frekvenciou

návod. V súčasnej chvíli sú cez Amazon Echo
nastavenie jasu a vypnutie a zapnutie.

KROK 5 Profil

Po vypnutí a opätovnom zapnutí žiarovky je

zdieľané s prijímačom, avšak skupina žiaroviek nebude
zdieľaná.
3. Registračné účty tretích strán dočasne nie je možné

zdieľať. Nový užívateľ potom môže ovládať zariadenie

pripojiť ku službe Amazon echo, sú obmedzené na

pomocou svojho vlastného účtu. V zozname sa

účet registrovaného mobilného čísla.

Pokiaľ pripojíte viacej žiaroviek WIFI,
nenechajte oba účty registrované na žiarovke.
príliš blízko, môže to spôsobiť rušenie signálu.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné
vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom.
Na výrobok je vystavené vyhlásenie o zhode podľa platný predpisov. Na vyžiadanie u
výrobcu: info@solight.cz, prípadne k stiahnutiu na www.solight.cz

Nastavení časování

Scénické světlo

Možnosti ovládání

Nastavení jasu
a teploty barvy

Ovládání barev

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

