
CZ Návod k použití LED pásku Solight WM57 

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 230V / DC 12V, 2000mA 

Upozornění 

1. Nejprve vybalte osvětlení z krabice a plně jej rozmotejte. Nezapínejte osvětlení, pokud není plně cívka plně rozvinutá. 

2. Toto osvětlení se při používání zahřívá. Neumisťujte jej proto k jiným zdrojům tepla ani jej ničím nezakrývejte.  

3. Nepoužívejte osvětlení, je-li jakýmkoli způsobem poškozeno, vč. izolace kabelů, bylo-li vystaveno zkratu nebo impulsu vysokého napětí. 

4. Používejte výhradně přiložený napájecí adaptér. Nikdy nezapojujte osvětlení ani jeho části přímo do elektrické sítě ani se nesnažte jej 

připojit k jinému výrobku. 

5. Výrobek splňuje třídu ochrany IP65 a je vhodný pro venkovní i vnitřní použití.   

6. V případě údržby používejte vlhký hadřík a vždy čistěte ve stavu odpojeném od elektrické sítě. Před použitím nechte osvětlení důkladně 

oschnout. 

7. Nezasahujte do zapojení. Neodborný zásah může mít za následek vznik zkratu, požáru nebo újmu na zdraví. 

8. Pokud osvětlení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě. 

9. Chraňte životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrnách k tomu určených. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.  

Instalace 

1. Očistěte a osušte povrch, na který hodláte pásek přilepit. 

2. Odstraňte lepicí pásku ze zadní strany a přilepte LED pásek na požadované 

místo.  

3. Při polohování LED pásu netlačte přímo na LED. 

4.  

LED pás lze zkrátit dle potřeby na vyznačených místech.  

 

Pro zajištění rovnoměrnosti svícení nezapojujte více než 5m délky 

 

LED pásu na jeden napájecí adaptér. 

Zapojení 

1. Zapojte bílý konektor z LED pásku do WIFI modulu. Malá šipka na konektoru musí být 

zapojena na místo, které je označené symbolem +. 

2. WIFI modul zapojte do napájecího adaptéru a ten pak do elektrické sítě.  

 

Ovládání 

LED pás lze ovládat infračerveným dálkovým ovladačem nebo přes aplikaci Smart Life. Ovladač musí být namířený na senzor přijímače, který je 

součástí WIFI modulu. Na senzor musí být od ovladače přímá viditelnost. 

Popis tlačítek ovladače 

1. Změna intenzity svícení v režimu bílého světla (2) (CW a WW) 

2. Změna teploty barvy 

3. Změna intenzity svícení v ostatních režimech kromě režimu viz bod 1 

4. Zapnutí / vypnutí 

5. Změna na přednastavené barvy svícení 

R: Červená 

G: Zelená 

B: Modrá 

W: Bílá 

6. Změna barvy svícení podle barev tlačítek 

7. Blikání různými barvami 

8. Stroboskop 

9. Plynulá změna barev 

10. Plynulá změna barev a intenzity 
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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 pásek 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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