
CZ Použití mobilní aplikace Smart Life 
Aplikace Smart Life je univerzální aplikace pro mnoho různých zařízení a dostupnost 
jejích funkcí se automaticky mění podle připojeného zařízení. Chcete-li vidět, jak 
aplikace funguje v praxi s našimi chytrými žárovkami, oskenujte QR kód vpravo 
pomocí vašeho mobilního telefonu nebo na www.youtube.com vyhledejte výraz 
solight smart life. 

Stažení aplikace (viz. video) 
V App Store (iOS) nebo v Google Play (Android) vyhledejte a nainstalujte aplikaci Smart Life s logem            . 
Nebo oskenujte jeden z QR kódů níže. 

 

 

 

 

   
Registrace účtu a přihlášení (viz. video) 
V prvním kroku zadejte telefonní číslo nebo email. Poté vyplňte registrační kód, který vám přijde a zadejte 
heslo, pod kterým se budete přihlašovat. Po dokončení registrace budete automaticky přihlášeni do 
aplikace. Pokud se odhlásíte, není třeba se znovu registrovat. Přihlásíte se pomocí údajů, které jste uvedli 
při registraci. 

Přidání svítidla (viz. video) 
Svítidlo je potřeba uvést do stavu, kdy je připraveno pro přidání do aplikace. Tento stav je signalizován tak, 
že zařízení rychle bliká (viz. video). Do tohoto stavu jej uvedete rychlým zapnutí a vypnutím přívodu el. 
energie (např. vytažení a zastrčení do zásuvky) 3x po sobě, tedy: ZAP-VYP-ZAP-VYP-ZAP. Časový interval 
přepínání nesmí být delší než 10 vteřin.  

Poté klikněte na Přidat zařízení -> Lighting -> Světla (WI-Fi) -> Confirm indicator rapidly blink. Vyberte Wi-Fi 
síť a zadejte její heslo, potvrďte a vyčkejte. Pokud přidání proběhlo správně, svítidlo začne souvisle svítit. 
Svítidlo podporuje Wi-Fi o frekvenci 2,4GHz. Lze přidat i více zařízení stejného typu najednou. 

Funkce svítidla 
Svítidlo umožňuje měnit teplotu světla a intenzitu svícení pomocí posuvných přepínačů. Dále lze nastavit 
vypnutí světla po uplynutí časového intervalu pomocí tlačítka Left time . Lze také naplánovat automatické 
zapínání a vypínání ve stanovený čas pod tlačítkem Schedule. To vše v záložce White. 

Svítidlo má přednastavené režimy svícení, mezi kterými můžete snadno přepínat v záložce Scene. Režimy 
jsou: Night (noc); Read (čtení); Working (práce); Leisure (odpočinek). Další režimy můžete přidat pomocí 
tlačítka Add Scene. 

Aplikace nabízí pokročilé funkce, které jsou přístupné z výchozí obrazovky na záložce Smart. Některé z těchto 
funkcí jsou demonstrovány na videu, na které odkazujeme výše. Do výchozí obrazovky se dostanete 
klepnutím na šipku v levém horním rohu aplikace. Z této obrazovky můžete rychle ovládat některé funkce 
svítidla po rozkliknutí nápisu Společné funkce. Tlačítkem „+“ v pravém horním rohu můžete přidat nové 
zařízení nebo přidat chytrou funkci. Funkce tlačítka „+“ se kontextově mění v závislosti, ve které záložce se 
právě nacházíte. 

iOS 8.0 ->  Android 4.1 -> 


