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• Žárovka je ovladatelná klasickým vypínačem nebo 
pomocí mobilního telefonu aplikací Smart Life pro 
Android i iOS

• Podporuje hlasové ovládání přes Amazon Alexa 
nebo Google Assistant

• Umožňuje výběr z 16 milionů barev
• Nastavitelná je teplota světla i jas
• Podporuje stmívání i barevné scény
• Vzájemná synchronizace více žárovek v rámci 

aplikace Smart Life a společné ovládání (např. 
vyp./zap., změna barvy všech žárovek najednou)

• Podporuje chytré scénáře, časovač i rozvrh
• Ovladatelná z více zařízení

Základní informace

1. Zkontrolujte, zda je váš telefon nebo tablet připojen 
k síti Wi-Fi 2,4 GHz.

2. Naskenujte QR kód / hledejte aplikaci „Smart Life" na 
Google Play (Android)nebo na App Store (iOS). 

3. Nainstalujte aplikaci 
a zaregistrujte si účet. 

4. V aplikaci vyberte  
„Přidat zařízení“ nebo 
stiskněte znaménko „+“ v 
pravém horním rohu.

5. V seznamu vlevo vyberte 
„Lighting“, poté vyhledejte 
a vyberte „Světla (Wi-Fi)“.

6. Zadejte síť Wi-Fi a heslo.
7. Žárovku našroubujte do objímky. Ihned po 

prvním zapnutí by žárovka měla být připravena k 
spárování. To poznáte tak, že začne rychle blikat 
(cca 2x/sec.). Pokud blikat nebude, 3x ji pomocí 
vypínače vypněte a zapněte, pak počkejte, než 
žárovka začne rychle blikat. 

8. V aplikaci potvrďte „Confirm the light is blinking 
rapidly“. 

9. Po dokončení párování, již můžete žárovku z 
mobilu ovládat odkudkoli, stačí přístup k internetu.

Párování s aplikací Smart Life

Alternativní připojení v AP módu (pokud nastane 
problém s výše uvedeným postupem):
1. Postupujte stejným způsobem až do kroku 6.
2. Po zadání názvu Wi-Fi a hesla, ale v aplikaci 

klikněte v pravém horním rohu na „EZ Mode“ a 
přepněte na „Režim AP“.

3. Žárovku znovu 3x vypněte a zapněte, měla by 
se nyní rozblikat pomaleji (cca 1x/sec.).
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Používání aplikace

Technické specifikace
Pracovní napětí AC85 - 265V
Příkon 9W (E27), 5W (E14)
Světelný tok 1000 lm (E27), 500lm (E14)
Barva světla RGBCW
Počet barev 16 milionů
Objímka E27 nebo E14 (dle typu)
WiFi připojení 2,4 GHz

Závěrečná ustanovení
Na vady způsobené nesprávnou manipulací, neoprávněným 
zásahem nebo opravou, ponořením do vody atp. se záruka 
nevztahuje. Prodávající neodpovídá za žádné ztráty ani 
škody způsobené porušením výše uvedených podmínek. 
Na výrobek se poskytuje záruka po dobu dvaceti čtyř (24) 
měsíců od data zakoupení.
Dovozce: Tenerlo s.r.o. IČ: 27442951 Kladská 1293/15, 
Praha 2, Česká republika
Prohlášení o shodě
Tenerlo s.r.o. prohlašuje, že žárovky Aluzan 
Color Sun E27 WiFi a Aluzan Color Sun E14 
WiFi jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 
směrnicí 2014/30/EU a směrnicí 2014/35/EU. 
Správná likvidace tohoto produktu
Toto zařízení by nemělo být likvidováno s jiným 
domácím odpadem. Mělo by být předáno na 
příslušné sběrné místo pro recyklaci odpadu 
elektrických a elektronických zařízení.

Nastavení 
kontrastu

Posuvník po 
barevné škále
(výběr barvy)

Rozhraní se v závislosti na verzi vaší aplikace může mírně lišit.

4. V aplikaci pak potvrďte,„Confirm the light is 
blinking slowly“ a klikněte na „Další“. 

5. V tuto chvíli se přepněte do nastavení  
Wi-Fi sítě na vašem mobilním zařízení a zde 
vyhledejte síť s názvem „SmartLife-XXXX“ a 
připojte se k ní, tím začne párování.

6. Vraťte se zpět do aplikace Smart Life a 
počkejte na dokončení párování.

 V případě dotazů nás kontaktujte:
  info@aluzan.cz    +420 737 371 922


