
CZ Návod k použití LED reflektoru Solight WM-14W-WIFI1 

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 220 - 240V / 50Hz 

• Před započetím montáže zařízení, při údržbě či demontáži je nutné vždy odpojit napájení vypnutím vypínače nebo jističe. 
• Práce, spojené s připojením lampy k napájení, by měly být provedeny oprávněnou osobou s patřičným oprávněním. 
• Během činnosti se lampa zahřívá. Před každou činností prováděnou na lampě, např. údržba apod., je nutné odpojit lampu od 

napájení a počkat několik minut do úplného vychladnutí lampy. 
• Zákaz používání lampy bez ochranného skla nebo s popraskaným ochranným sklem. 
• Svítidlo musí být k elektrické instalaci připojeno tří-žilovým přívodem (s ochranným vodičem), 

který je nutno přivést do svítidla přes průchodku.  
• Připojení je nutné provést podle obr. 1. 

L = fáze = hnědý kabel 
N = nulový vodič = modrý kabel 
Uzemnění = zeleno-žlutý kabel 

• Před uvedením do provozu, je bezpodmínečně nutné zkontrolovat správnost připojení. 
• Před upevněním lampy je nutné zkontrolovat, zda jsou dodrženy vzdálenosti od okolních 

předmětů, vzdálenost od ochranného skla k osvětlovanému předmětu musí být nejméně 1 m, obr. 
2. 

• Vhodné pro napájecí kabel o průměru 9-12 mm. 
• Nakonec dotáhněte všechny šroubky a seřiďte konzolu lampy pro dosažení požadovaného 

osvětlení. 

SOLIGHT Holding, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží lampy, nesprávným zapojením k elektrické 
instalaci, použitím jiného než doporučeného příslušenství, neschválenými technickými změnami, nebo nedodržením doporučení v tomto návodu! 
 

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 Přepnutí do režimu párování 

Aby bylo možné LED pásek spárovat s aplikací Smart Life, je potřeba jej přepnout do režimu párování. 
Ten je signalizován blikáním LED pásku a aktivuje se tak, že LED reflektor 4x po sobě zapojíte a vypojíte 
od elektrické sítě. Po čtvrtém zapojení je potřeba pár vteřin počkat a pásek se rozbliká. 

KROK 4 Přidejte zařízení 

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 
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