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Klíčové vlastnosti:
• Wifi žárovka vhodná do objímek E27, vhodná pro propojení s vaší chytrou 

domácností
• 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, např. v reakci na hudbu
• Umoňuje vytvořit skupinu více žárovek a vypnout/zapnout jedním tlačítkem
• Podporuje chytré scénáře, časovač i rozvrh
• Ovladatelná z více zařízení

Vítejte

Žárovku lze ovládat vzdáleně na mobilním telefonu nebo tabletu pomocí bezplatné 
aplikace Smart Life. Pro spárování termostatu s aplikací:

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

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

3. Nainstalujte aplikaci a zaregistrujte si účet. 
4. Vyberte „Přidat zařízení“ nebo stiskněte 

znaménko „+“ v pravém horním rohu.
5. V seznamu vlevo vyberte „Lighting“, poté 

vyhledejte a vyberte „Světla (Wi-Fi)“.
6. Žárovku pomocí vypínače několikrát vypněte 

a zapněte dokud nezačne rychle blikat. Stiskněte „Potvrďte, že kontrolka rychle 
bliká“ v aplikaci.

7. Zadejte síť WiFi a heslo.
8. Jakmile bude párování úspěšně dokončeno, budete moci žárovku ovládat z 

mobilního zařízení kdekoli, kde máte připojení k internetu. 

Párování s aplikací

Pracovní napětí AC85 - 265V

Příkon 9W

Světelný tok 600lm

Barva světla RGBCW

Počet barev 16 milionů
Objímka E27
WiFi připojení 2,4 GHz

Používání aplikace

Upravit podrobnosti o zařízení

Nastavení teploty
Aktuální teplota 

světla

Ovládací menu

Vyp./Zap.
žárovku

Natavení rozvrhuČasovač

Nastavení jasu

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 sro prohlašuje, že žárovka Aluzan Sunshine Z01 WiFi je 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.

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

Závěrečná ustanovení

Technické specifikace


