
 

Šroubovákem lehce odstraňte 
čelní panel 

Ujistěte se, že je vypnuta 
elektřina během instalace 

Schéma zapojení pro vypínače 
s nulovým vodičem 

Schéma zapojení pro vypínače bez 
nuly (vhodné tam, kde v krabici 
vypínače chybí nulový vodič). 
Kapacitor musí být vždy připojen 
na lampu, který je připojena k L1 

V Google Play nebo APP store 
stáhněte a nainstalujte aplikaci 
Smart Life (modrá ikonka podle 
vyobrazení níže). 

Zaregistrujte se v aplikaci. 

Připojení na ovládání na frekvenci 433MHz: 

-Přidání ovladače: Stisknětě příslušné tlačítko 
dokud modré podsvícení jednou neblikne, pak 
ihned tlačítko pusťte. Stiskněte tlačítko na 
dálkovém ovladači, tím si vypínač spáruje příslušné 
tlačítko na vypínači s tlačítkem na ovladači. 

-Smazání ovladače: Stiskněte tlačítko jakékoliv 
tlačítko na vypínači, dokud neblikne modré 
podsvícení 2x, pak ihned pusťte tlačítko. Následně 
se automaticky smaže veškeré nastavení ovládání 
na vypínači na frekvenci 433 MHz 

Párování vypínače s WIFI: 

Jestliže po zapnutí vypínače rychle bliká 
podsvícení, můžete přejít rovnou do přidání 
zařízení v aplikaci (bod B dále) 

A. Stiskněte libovolné tlačítko vypínače 
dlouze dokud nezačne podsvícení rychle 
a opakovaně blikat. 

B. Otevřete aplikaci Smart Life, stiskněte 
“+” v pravém horním rohu. Vyberte 
Vypínač (Wifi), zadejte heslo 2.4GHz 
sítě (ne 5GHz), ke které máte připojen 
telefon a ke které zároveň připojujete 
vypínač. Dejte pokračovat (zaškrtnutím 
“Potvrdte, že kontrolka rychle bliká” a 
stiskem tlačítka Next nebo 
pokračovat). 

C.Párování s Wifi pro AP mód (doporučujeme 
snazší spárování podle bodu A a B). Stiskněte 
jakékoliv tlačítko na vypínači tak dlouho, dokud 
nebude podsvícení blikat pomalu. Otevřete aplikaci 
Smart Life a stiskněte “+” v pravém horním rohu. 
Vyberte Vypínač (Wifi). Zadejte údaje Vaší sítě, 
stiskněte další a vpravém horním rohu přepněte na 
AP mód, Aplikace Vás provede instalací. 

Specifikace a další informace: 

Led podsvícení Vás snadno navede v noci 

Spolupracuje s hlasovým ovládáním Google a 
Amazon Alexa 

Vypínače můžete ovládat přes Vás mobilní telefon 
odkudkoliv na světě 

Můžete si zvolit časový spínač sepnutí a vypnutí 
vypínače 

Ochrana proti přepětí 

Vyrobeno z designových, odolných a ohnivzdorných 
materiálů 

Standard Wifi: IEE802.11b/g/n 

Napájení: 100-240V 


