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Cechy 

 Obsługuje protokół IEEE 802.15.4 ZigBee/SmartRoom. 

 Zdalne sterowanie i zmiana barwy światła do 4000K przez aplikację SmartHome. Łatwość w 

użytkowaniu i krótki czas reakcji. 

 Popularne złącze E27 i neutralny wygląd sprawia, że pasuje do każdego wnętrza. 

 Żywotność do 15000 godzin i energooszczędność sprawia, że jest doskonałym zamiennikiem dla 

tradycyjnych źródeł światła. 

Opis urządzenia /zawartość opakowania/ 

 

Instalacja 

Instalacja polega na wkręceniu żarówki w oprawkę z gwintem E27 zwracając uwagę na warunki 

użytkowania zamieszczone na końcu niniejszej instrukcji. 

Pobranie aplikacji 

Proszę zeskanować QR kod i pobrać najnowszą aplikację SmartHome. 
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Użytkownicy Android/iOS mogą pobrać aplikację wyszukując „Wulian Smart Home” w Google Play/App 

Store. 

Wskazówka: przy pobieraniu aplikacji po raz pierwszy przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi. 

Ustawienia sieciowe 

Funkcje włączenia i opuszczenia sieci oraz przywrócenia ustawień fabrycznych są realizowane przez 

załączenie i wyłączenie zasilania. 

Uwaga: cykl zmiany natężenia światła „ciemnajasnaciemna” jest nazywany oddechem/pulsem lampy. 

Upewnij się, że Brama (do zakupienia oddzielnie) pracuje normalnie i [Kontrolka sieci ZigBee] miga, 

urządzenie jest zasilone i jest w zasięgu Bramy, a Brama jest ustawiona w tryb dodawania urządzeń. 

Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do żadnej innej Bramy lub przeprowadź procedurę wyjścia 

urządzenia z sieci przed podłączeniem go ponownie do sieci. 

1. Włączanie do sieci ZigBee 

Podłącz produkt do zasilania. Kiedy włączy się ciepłe światło  wyłącz zasilanie. Następnie włącz 

ponownie zasilanie  produkt włącza się do sieci. W tym momencie kombinacja temperatury 

kolorów jest następująca: 2 pulsy ciepłego światła  2 pulsy zimnego światła  jedno wygaszenie 

2 pulsy ciepłego światła  2 pulsy zimnego światła  ciągłe pulsowanie ciepłego światła do 

momentu skutecznego włączenia do sieci ZigBee. Po skutecznym włączeniu się do sieci, ciepłe 

światło świeci przez 5s, a następnie zostaje włączone neutralne białe światło. 

Uwaga: jeśli włączenie do sieci nie powiedzie się, trzeba wykonać je jeszcze raz. Jednak przed 

podłączeniem do sieci, włącz zasilanie produktu i wyłącz zasilanie po dwóch pulsach światła 

zimnego. Wtedy możesz przeprowadzić procedurę włączenia do sieci jeszcze raz. 

Niepowodzenie we włączeniu do sieci może być spowodowane niewłaściwym 

włączaniem/wyłączaniem zasilania lub słabym sygnałem. Może się to objawić następującymi 

symptomami:  

a) Brak pulsowania ciepłego  światła po włączeniu i wyłączeniu zasilania. 

b) Ciągłe pulsowanie ciepłego  światła po włączeniu i wyłączeniu zasilania. 

Poza tym można poszukać tego urządzenia w aplikacji, żeby sprawdzić czy włączyło się do sieci 

ZigBee czy nie. 

2. Wyjście z sieci ZigBee / przywrócenie ustawień fabrycznych 

Podłącz produkt do zasilania i wyłącz zasilanie po włączonym ciepłym świetle. Powtórz tą operację 

3 razy i podłącz produkt do zasilania ponownie. Urządzenia opuszcza sieć i przywraca ustawienia 

fabryczne. W tym momencie kombinacja temperatury kolorów jest następująca: 2 pulsy światła 

ciepłego  2 pulsy światła zimnego  4 pulsy światła ciepłego  5 razy wygaszenie  2 pulsy 

światła ciepłego  2 pulsy światła zimnego. Następnie białe neutralne światło zostaje włączone 

czyli operacja zakończyła się sukcesem. 

Uwaga: Jeśli urządzenie nie opuści sieci i nie przywróci ustawień fabrycznych, powyższą procedurę 

należy powtórzyć. Zanim to zrobisz, podłącz zasilanie do produktu i odłącz zasilanie po dwóch 

pulsach zimnego światła. Po wykonaniu tych czynności możesz przystąpić do powtórzenia 

procedury wyjścia z sieci i przywrócenia ustawień fabrycznych. 
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Rozwiązywanie problemów 

1. Problem: nie można zdalnie sterować żarówką LED. 

Podpowiedź: sprawdź czy urządzenie jest w zasięgu Bramy, sprawdź czy Brama jest podłączona do 

Internetu, sprawdź czy urządzenie mobilne jest podłączone do Internetu. 

2. Problem: nie można regulować ciepłoty w normalny sposób. 

Podpowiedź: podłącz urządzenie do zasilania, a następnie wyłącz zasilanie, aby włączyć urządzenie 

ponownie do sieci. 
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Specyfikacja 

Nazwa Inteligentna Żarówka LED (światło ciepłe 

i zimne, 10W) 

Model SR-ZLACNPW-B1301044-01 

Protokół komunikacyjny IEEE 802.15.4 ZigBee/SmartRoom 

Typ anteny PCB 

Zasilanie 220-240V AC, 50/60Hz 

Moc znamionowa 10W 

Prąd znamionowy 100mA 

Strumień świetlny 810lm 

Współczynnik oddawania barw (stan pierwotny) CRI 80 

Temperatura światła (stan pierwotny) Do 4000K 

Ogólne wymiary 109,5 x 56,2 (okrągła)  

Złącze żarówki E27 

Żywotność 15000 godzin 

Materiał i kolor PC, biały 

Poziom ognioodporności UL94 V-0 

Temperatura pracy -10°C~+45°C 

Wilgotność pracy ≤95%RH (bez kondensacji) 

Masa netto 192g 

Masa brutto 344g 

 

Uwagi 

 Wyłącz zasilanie przed instalacją! Praca pod napięciem stwarza niebezpieczeństwo. Podczas 

instalacji należy zachować ostrożność! 

 Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami i ściemniaczami czasowymi. 

 Nadmierne ściskanie dyfuzora lampy podczas instalacji może spowodować uszkodzenie żarówki lub 

zranienie. 

 Unikać instalacji w metalowej obudowie/kloszu, może to zakłócić sygnał i pogorszyć działanie 

urządzenia. 

 Trzymać produkt z dala od źródeł zakłóceń, takich jak pralka, kuchenka mikrofalowa, lodówka, 

router, itp., które mogą pogorszyć działanie produktu. 

 Produkt do użytku wewnętrznego. Unikać instalacji w pomieszczeniach o podwyższonej 

wilgotności, w których występuje gorąca para lub żrące opary, może to spowodować skrócenie 

żywotności produktu. Gdyby jednak zaszła konieczność zainstalowania urządzenia w 

pomieszczeniu, którym panują podobne warunki, należy zastosować obudowę wodo- i kurzo-

odporną. 

 Upuszczenie urządzenia może skutkować uszkodzeniem komponentów wewnętrznych. 

 Do czyszczenia należy używać suchej ściereczki bez użycia rozpuszczalników i agresywnych 

środków czyszczących. 

 Nie rozkręcaj i nie naprawiaj produktu i jego akcesoriów. 

 Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, odeślij go do serwisu dystrybutora. 
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