
 
 
 

 

 

Simplife WB-J5-RCW-E14: Wi-Fi LED villanykörte 

 

Használati útmutató 

 

 

 

 

 

 

  

Biztonsági előírás 

Elektromos áramütés veszélye: elektromos eszközök nem 

megfelelő használata személyes sérülést vagy anyagi kárt 

okozhat. Ha ezen útmutató bármely pontjában nem biztos, 

kérjük forduljon szakértő segítségéhez.  

Az eszközt kizárólag beltéri használatra tervezték. 

Ne használja az eszközt párás környezetben. 

Ne használja az eszközt, amennyiben a burkolata sérült. 

A telepítés során ügyeljen arra, hogy az eszköz működés 

közben ne érintkezzen éghető anyagokkal. 

A használaton kívüli eszközt száraz, hűvös helyen tárolja. 

Kerülje az eszköz vízzel vagy tűzzel való érintkezését. 

Doboz tartalma: 1 db Wi-Fi LED villanykörte, 1 db használati 

útmutató 

Technikai jellemzők 

Modell: WB-J5-RCW-E14 

Funkciók: 

távvezérlés, időzítés, késleltetés, 
hangvezérlés, teljes színskála, 
tompítás 

Üzemi feszültség: AC100-240V, 50/60 Hz 

Teljesítménytartomány 4,5W 

Vezeték nélküli kapcsolat 
típusa: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4Ghz (Wi-Fi) 

Fényáram: 350 lm 

Színhőmérséklet: 
2700-6500K RGB (fehér + teljes 
színskála) 

Működési lettartam: 25000h 

Burkolat anyaga: égésálló PBT, égésálló ABS 

Méret: 40*105 mm 

Támogatott platformok: Android/iOS 

Támogatott szolgáltatások: 
Amazon Alexa, Google Home, 
Home Assistant, IFTTT 

Minőségi tanúsítványok: CE, RoHS, FCC 

Garancia: 1 év 

 

Figyelmeztetés 
Bekötés előtt kérjük minden esetben bizonyosodjon meg, 
hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.  
 

 

Telepítés 

Megjegyzés 

• Bekötés előtt alaposan olvassa el, és értelmezze 

ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása balesethez, 

vagy a termék megrongálódásához vezethet. 

• Bekötés előtt győződjön meg arról, hogy a termék 

az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek megfelel. 

• Bekötés előtt győződjön meg, hogy az áramellátást 

teljesen lekapcsolta. 

• Az eszköz működtetéséhez nullás vezeték szükséges. 

Bizonyosodjon meg arról, hogy a bekötési ponton a nullás 

vezeték elérhető. Amennyiben nem elérhető, a bekötéshez 

kérjen szakképzett segítséget. 

• A tájékoztatóban jelzett vezetékek színe tájékoztató 

jellegű, azok a valóságban eltérőek lehetnek. 

• Telepítés előtt győződjön meg a stabil Wi-Fi 

kapcsolatról. 

• Telepítés során győződjön meg a vezetékek 

megfelelő, feszes csatlakoztatásáról.  

• Ha bekötéssel kapcsolatban nincs tapasztalata, 

kérjük forduljon szakképzett segítséghez. 



 
 
 

 

• Bekötés után győződjön meg arról, hogy a termék a 

használati útmutatóban leírtak szerint megfelelően működik. 

1. lépés 

• Kapcsolja ki az áramkör áramellátását, és erre 

szolgáló eszközzel tesztelje az áramellátás kikapcsolt 

állapotát. 

2. lépés 

• Csavarja be az izzót az használni kívánt E14-es 

foglalatba. 

 

Eszköz csatlakoztatása 

1. lépés: Töltse le a SmartLife alkalmazást (Google Play/App 

Store) 

 

2. lépés: Regisztráció vagy belépés 

• Válassza ki a „Register” opciót új fiók 

létrehozásához. Adja meg email címét, hogy az ellenőrző 

kódot megkapja. Ezután állítson be jelszót a „Set Password” 

opció kiválasztásával 

• Már meglévő fiók esetén jelentkezzen be a „Log in” 

opció kiválasztásával. 

3. lépés: Eszköz összehangolása az alkalmazással 

• Ellenőrizze, hogy a kapcsoló elektromos áram alatt 

van. 

• Ellenőrizze, hogy a telefon/tablet sikeresen 

csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz és van internetkapcsolat. 

Megjegyzés: a kapcsoló csak 2.4GHz hálózatot támogat. Ha 

az Ön eszköze 5G hálózathoz csatlakozott, kérjük 

csatlakozzon le a hálózatról és váltson 2,4 GHz hálózatra. 

• Egymás után kapcsolja fel és le 3 alkalommal a körte 

foglalathoz tartozó villanykapcsolót. Ezután kapcsolja fel a 

villanykörtét. Amennyiben megfelelően hajtotta végre a 

folyamatot, akkor villanykörte fél másodpercenként villogni 

kezd. 

• Lépjen be a Smart Life alkalmazásba. Amikor 

villanykörte csatlakozási módban van, akkor egyfelugró 

ablakban automatikusan felajánlja a applikáció a 

csatakoztatást. 

• Nyomja meg az „add” (hozzáadás) gombot. 

 
• Csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz. Fontos, hogy a két 

eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozzon. A „Next” 

(tovább) kiválasztásával az eszköz keresése elindul.  

 
• A sikeres párosítás után nyomja meg a „Next” 

(tovább) opciót.  

 
 

• Végül az eszközt opcionálisan hozzárendelheti egy 

korábban meghatározott helységhez, majd a csatlakozási 

folyamatbefejezéséhez nyomja meg a „Done” (kész) 

gombot. 

 

 

 



 
 
 

 

Eszköz kezelése az applikációban 

  

 

1 

2 3 4 5 

6 1; ki/bekapcsolás 

2; fehér fény beállításai 

3; színes fény beállításai 

4; programok beállítása 

5; időzítés beállítása 

6; egyéb beállítások 

 


