
Instrukcja obsługi
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Zeskanować kod QR lub wyszukać i zainstalować aplikacje „Smart Life” 
ze sklepu Apple Store lub Google Play w zależności od sytemu.

Krok 1:

Uruchomić aplikacje Smart Life na telefonie i zarejestrować nowe 
konto podając numer telefonu lub e-mail.

Jeśli został podany numer telefonu, dostaniesz wiadomość z kodem do 
rejestracji. Jeśli został podany adres e-mail, aplikacja poprosi o 
utworzenie hasła dostępu.

W aplikacji należy wpisać otrzymany kod lub utworzyć hasło jeśli został 
podany adres e-mail.

Krok 2:

Krok 3:

Instalacja aplikacji Smart Life
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1. Przed połączeniem należy upewnić się, że telefon i urządzenie są 
podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

2. Aby połączyć urządzenie w trybie szybkiej konfiguracji, dioda musi 
szybko migać (po szczegółowe informacje należy wcisnąć przycisk 
„How to make light blinks rapidly”).

3. Otwrzyć aplikacje i wcisnąć przycisk „+” , aby dodać urządzenie.
4. Wykonywać instrukcje podane w aplikacj, aby połączyć gniazdo 

żarówki z siecią Wi-Fi (2.4 GHz).
5. Po ustanowieniu połączenia z siecią, aplikacja połączy się z 

urządzeniem, następnie należy wcisnąć przycisk „done”.

6. Od teraz można kontrolować gniazdo żarówki za pomocą aplikacji 
Smart Life.

7. W przypadku, gdy występuje problem z nawiązaniem połączenia
z urządzeniem, należy wybrać „tryb kompatybilności” w prawym 
górnym rogu i postępować według zaleceń aplikacji.

Szybka konfiguracja

  ................
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1. Uruchomić aplikację Smart Life, zalogować się do konta i znaleźć 
gniazdo żarówki na liście urządzeń.
2. Zmienić nazwę na taką, aby Alexa mogła ją łatwo rozpoznać np. 
Bedroom light, Living room light itp.
3. Przejść do aplikacji Alexa i zalogować się do konta. Należy mieć co 
najmniej 1 urządzenie kontrolowane głosem jak np. Echo, echo dot itp.
4. W lewym górnym rogu wcisnąć przycisk <       >, aby pokazać menu 
aplikacji, następnie wybrać opcję „Skills”.

5. W wyszukiwarce należy wpisać i wyszukać aplikację „Smart Life”.
6. Aktywować aplikację „Smart Life” i zalogować się do konta, aby 
dokończyć łączenie aplikacji.
7. Po połączeniu aplikacji, można poprosić Alexę o wyszukanie 
podłączonych urządzeń. Wyświetli je po ok. 20 sekundach.
8. Przejść do menu wciskając przycisk <       > i wybrać opcję „Smart 
Home”. 

9. Aplikacja Smart Life została połączona z Alexą.
Jeśli gniazdo żarówki zostało połączone, można je kontrolować za 
pomocą Alexy za pomocą głosu np.:
- Alexa, set [bedroom light] to 50 percent
- Alexa, increase [bedroom light] to 50 percent
- Alexa, set [kitchen light] to blue

● Należy upewnić się, że gniazdo żarówki i telefon są podłączone do 
tej samej sieci Wi-Fi.

● Jeśli router jest dwuzakresowy, należy wybrać cześtrotliwość 2.4GHz, 
aby dodać urządzenie. Należy także otworzyć funkcję nadawania w 
routerze.

● W routerze ustawić metodę szyfrowania na WPA2-PSK, typ 
autoryzacji na AES lub ustawić oba parametry na auto. Tryb 
bezprzewodowy nie może pracować tylko na częstotliwości 5GHz. 
Zaleca się, aby nazwa sieci Wi-Fi była po angielsku, by ułatwić 
urządzeniom rozpoznanie sieci. Aby sygnał sieci Wi-Fi pozostał mocy, 
należy zachować bliski dystans między urządzeniami.

● Należy sprawdzić czy ilość urządzeń podłączonych od sieci Wi-Fi nie 
przekracza określonego maksimum połączeń do routera. Jeśli tak to 
należy odłączyć niepotrzebne urządzenia.

● Należy upewnić się, że router ma wyłączoną funkcję filtrowania 
adresów MAC oraz włączony serwer DHCP.

● Podczas dodawania urządzenia, należy upewnić się, że hasło jest 
prawidłowe.

Jak połączyć żarówkę z Alexą

Uwagi
          

          



Setting Smart Life APP
Step 1: 
Scan the QR code or search “Smart Life”on App store or Google Play 
to download and install the Smart Life APP for iOS /Android.

Step 2:
Launch the Smart Life App, the App will ask you to register your device. 
Enter your phone number or email and select the country you live in. 
Step 3:
After inputting phone number, you will receive a text with a registration 
code. And if you choose email you will be asked to create a password.

Input the Registration Code you received or create password if email 
method chosen.

3. Open App and click “+”to add device.
4. Follow the in-app instructions to connect the Smart Bulb to your Wi-Fi 
    network (2.4 GHz).
5. Once connected, the App will prompt the connection, then click 
    “Done”. 

Quick mode Configuration (EZ mode)
1. Before connecting, please make sure your smart phone or device 
    is connecting with your home Wi-Fi successfully.
2. To connect in EZ, the light needs to be set to flash rapidly. (You can learn 
    the detailed instruction on How To Make Light Blinks Rapidly from inner 
    page of Smart Life APP)   

How to connect smart bulb to Alexa
1. Launch Smart Life App, sign in your account and make sure Smart Bulb is 
    in device list.
2. Modify device name so that Alexa can easily recognize, such as: Living 
    Room Light, Bedroom Light, etc.
3. Minimize Smart Life App, then Launch the Alexa App and sign in your 
    Alexa account and make sure you have at least one Alexa voice 
    -controlled device installed like Echo, Echo dot, etc.
4. In the upper left corner of Home page, click  <          >  button to show 
    App menu. Then clicks “ Skills” in the menu.

5. Type in Smart Life in the search and click the search button next to it.
6. Enable Smart Life to the skill, then sign in your Smart Life account to 
    complete the account linking.
7. After linked account successfully, you can ask Alexa to discover devices. 
    Alexa will show all the discovered devices after 20 seconds.
8. Back to Menu by clicking <             >  button, and then click <Smart 
    Home> button.

9. In Smart Home page, you can group your devices for different categories. 
    Your Smart Life APP has been skilled with Alexa. Now you can control 
    your Smart Bulb through Alexa.
    After your smart bulb is connected with Alexa successfully, you can    
    simply ask Alexa set your bulb like this:
    -Alexa(or echo),set [bedroom light]to 50 percent
    -Alexa(or echo),increase [bedroom light] to 50 percent
    -Alexa(or echo),set [kitchen light] to blue
  ................

Warm Tips
● Please check whether the device is connected with power and your 
   phone is connected with Wi-Fi.
● Check routers: If the router is dual-band router, please select a 2.4GHz 
   network to add device. You also need to open the router broadcasting 
   function. 
● Set up the wireless router: Set encryption method as WPA2-PSK 
   authorization type as AES, or set both as auto. The Wireless mode cannot 
   be only 5GHz. 
   Please name router Wi-Fi in English. In order to stay strong Wi-Fi signal，
   please keep device and router within a certain distance.
● Check whether connected devices have reached the Maximum 
   number router connection. If so, please try to turn off the Wi-Fi connection 
   of some devices.
● Make sure router wireless MAC filtering function is enabled.
● Remove the device from the filter list and make sure that router is not 
    prohibiting device from connection.
● Make sure the entered password is correct when adding a new device.
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6. Now you can control the smart bulb through Smart Life App.
7. If there is a problem connecting to the device, select "Compatibility 

mode" in the top right corner and follow the instructions of the 
application.

Manual
LED BULB 10W RGB WIFI

          

          


