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WIFI LED-lamppu
Käyttöohjeet

1. Turvallisuus

1.1 Yleistä
Tämä ohje on osa tätä WIFI LED -lamppua. Se sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta ja käsittelystä. 
Lue käyttöohjeet, erityisesti turvallisuusohjeet, hoito-

läpi ennen tuotteen käyttöä.
Tämän ohjekirjan noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai 
tuotteen vaurioitumiseen. Säilytä tämä ohje myöhempää käyttöä varten. Jos luovutat 

tuotteen kolmansille osapuolille, olet velvollinen toimittamaan tämän oppaan.

1.2 Oikea käyttö
WIFI LED -lamppua käytetään kodin huonevalaistukseen, efektivalaistukseen tai persoonallisten 
valotunnelmien luomiseen.

Mallista riippuen voit valita 16 miljoonasta eri väristä tai asettaa eri värilämpötilat 
sovelluskohtaisesti. Muita sovelluksen asetusvaihtoehtoja ovat: On/off, portaaton 
himmennys sekä erilaiset aikaohjatut tai älykkäät skenaariot.

WIFI LED-lamppu on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön, eikä se sovellu kaupalliseen käyttöön. Käytä 
WIFI LED -lamppua vain tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Kaikki muu käyttö katsotaan 
sopimattomaksi ja voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai jopa henkilövahinkoja.

Tuote ei ole lasten lelu. Valmistaja tai jälleenmyyjä ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat 
väärästä tai väärinkäytöstä.

1.3 Turvaohjeet

VAROITUS! Sähkön vaara!

• Käytä lamppuja vain tuotteelle sopivan lampun/pistorasian kanssa. Huomioi moitteeton 
tekninen kunto ennen tuotteen käyttöä.

• Kun vaihdat lamppuja, varmista aina, että kyseinen lamppu/pistorasia on jännitteetön. Sammuta ne 
ja/tai irrota ne.

Älä yritä huoltaa tai korjata tuotetta itse. Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.

Älä käytä tuotetta, jos siinä on vaurioita.
• Käytä tuotetta vain suljetuissa tiloissa, se ei sovellu ulkotiloihin.
• Suojaa tuotetta lialta, kosteudelta ja ylikuumenemiselta.
• Älä pudota tuotetta äläkä altista sitä koville iskuille.
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VAROITUS! Tulipalon ja loukkaantumisen vaara!

• Huomaa, että LED-lamput voivat myös kehittää korkeita lämpötiloja ja olla kuumia. Siksi odota 
muutama minuutti, että lamppu jäähtyy, ennen kuin kosketat tai vaihdat sitä.

2. Johdanto

Ohjaa WIFI LED -lamppua helposti sovelluksen tai kielen kautta. WIFI LED-lamppu voidaan helposti 
liittää WLAN-reitittimeen WIFI:n kautta ilman ylimääräistä yhdyskäytävää. WIFI LED-lamppua voidaan 
ohjata sekä mobiililaitteilla (älypuhelimet ja tabletit) että Amazon Alexan ja Google Homen kautta.

3. Järjestelmän edellytykset

WIFI-laajennuksen onnistunut käyttö edellyttää seuraavaa:
• Toimiva ja päällä oleva langaton kotiverkko (2,4 GHz WIFI).
• WIFI-yhteensopiva ja yhdistetty kotiverkkoosi, mobiililaitteeseen (älypuhelin / tabletti jne.), jossa 

on Apple IOS 6.0 tai uudempi, Android 2.2 tai uudempi.
• "Smart Life" -sovellus Apple App Storesta tai Google Play Storesta.
Amazon Alexan käyttöä varten tarvitset myös kotiverkkoosi integroidun ja Internetiin yhdistetyn 
laitteen, jota Amazon Alexa tukee. Google Homen käyttäminen edellyttää Internetiin yhdistetyn ja 
kotiverkkoosi integroidun laitteen, jota Google Assistant tukee.

4. Valmistelu

4.1 "Smart Life" -sovelluksen asentaminen TUYA:lta

• Lataa "Smart Life" -sovellus mobiililaitteellesi Applen App 
Storesta. tai Google Play Kauppa.
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• Avaa "Smart Life" -sovellus.

• Kirjaudu sisään olemassa 
olevalla tililläsi
tai rekisteröidy uudelleen.

4.2 Perheen perustaminen
• Anna nyt anteeksi sukunimi.

• Perheelle voidaan nyt määrittää sijainti. Tämä on vapaaehtoista 
eikä perheelle välttämätöntä. Jotkut sijainnista riippuvat 
toiminnot voivat kuitenkin olla rajoitettuja (esim. online-
sääpalveluihin yhdistetty automaattinen päällekytkentä).

• Voit myös jättää erilaisia   tiloja perheesi tiloihin. Tätä varten voit 
käyttää ehdotettuja huoneita tai luoda uusia huoneita.

• Täydennä perheasuntoa varastolla.

5. Käyttöönotto - Sitoutuminen "Smart Life" -sovellukseen

• Avaa "Smart Life" -sovellus 
ja valitse se kotisivulta+.

• ValitseValaisimet Wi-Fi.
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• Käännä WIFI LED -lamppu 
sopivaan asentoon.

• Kytke lamppu/pistorasia päälle. 
WIFI LED -valo alkaa vilkkua 
nopeasti. Jos näin ei tapahdu, 
sytytä WIFI LED -lamppu 
valokytkimellä / valo päälle 3 
kertaa.

• Vahvista sovelluksessa, että WIFI 
LED -valo vilkkuu nopeasti ja 
noudata sovelluksen ohjeita.

• Syötä WIFI-verkkosi nimi ja 
sitä vastaava salasana ja 
vahvista se.

• WIFI LED -lamppu on nyt kytketty. 
Onnistuneen asennuksen jälkeen 
lamppu lakkaa vilkkumasta.

• Nyt voit asettaa WIFI-lampun 
"Smart Life" -sovelluksessa, 
ohjata, ladata erilaisia   
aikaohjelmia, asettaa 
automaatioita ja kohtauksia.

5

4008153308253_30825_30827_30829_BDA_lang_0221.indd 5 16.2.21 klo 09:10



6. Ohjaus

6.1 ON / OFF
• Kytke lamppu päälle tai pois päältä painamalla tai valitsemalla

Symbolialas keskellä.

• Huomaa, että valon/pistorasian tulee olla aina päällä, kun haluat 
ohjata lamppua sovelluksen kautta. Kun valo on päällä / pois 
päältä, lampulla ei ole yhteyttä WLAN-verkkoon. Siksi on parasta 
kytkeä lamppu aina päälle ja pois päältä sovelluksella tai 
äänikomennolla.

6.2 Valkoiset sävyt

• Valitse vasen yläkulma
Valkoinenvalita eri valkoisten 
sävyjen välillä.

• Nyt voit valita halutun 
värilämpötilan renkaasta ja 
säätää sen alle kirkkauden 
säätimen avulla.

6.3 Värit
• Valitse keskeltä värit16 

miljoonan välillä. valita eri 
värejä.

• Nyt voit valita haluamasi värit 
renkaaseen ja käyttää alla 
olevaa säädintä
aseta kirkkaus ja värin voimakkuus.
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Kohtaus 6.4

• Valitse oikea yläkulma Näkymä valita eri kohtausten välillä.

• Luodaksesi haluamasi kohtauksen, valitse kohtaus, jota haluat 
muokata ja paina Muokata.

• Nyt voit määrittää kohtauksellesi kuvan ja nimen, valita yhden tai 
useamman värin ja määrittää värinmuutoksen tyypin ja 
nopeuden.

6,5 tuntia
• Ohjelmoi aikaohjatut kytkentäajat valitsemalla Ajastin ja paina 

Lisätä.

• Nyt voit asettaa kellonajan, valita, minä arkipäivänä 
kytkinohjelma on aktivoitava, nimetä kytkinohjelma, valita, 
haluatko saada push-viestin aktivoinnin yhteydessä ja sytyttääkö 
WIFI-valo päälle vai pois klo. valittu aika.. Vahvista lähetyksesi 
painikkeellaTallentaa.

• Ajastinkatsauksessa luotuja aikaohjelmia voidaan hallita, kytkeä 
päälle ja poistaa. AufLisää ajoitus Lisää aikaohjelmia voidaan 
nyt luoda.
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6.6 Lähtölaskenta

• Jos haluat asettaa WIFI-lampun 
syttymään tai sammumaan 
valitun ajan kuluttua, valitse 
Lähtölaskenta.

• Nyt voit aktivoida 
lähtölaskentapiirin ja asettaa 
haluamasi ajan ja tämän Ok 
vahvistaa.

• Kun ajastin on asetettu, se näkyy 
nyt vasemmassa alakulmassa.

6.7. Älykäs vaihto - skenaarioiden 

toteuttaminen

AvullaSuorittaauseita Smart 
Lifeen sisältyviä laitteita voidaan 
kytkeä päälle samanaikaisesti ja 
yksittäisiä skenaarioita voidaan 
määrittää.

• Luo skenaario valitsemalla 
Smart "Smart Life" 
-sovelluksen kotisivulta

• Valitse+oikeassa yläkulmassa

• Valitse nyt ensimmäinen 
valintapisteAloita yritys 
napauttamalla tätä

• Valitse sitten, mikä tehtävä tulee 
suorittaa, kun aktivoit tämän 
skenaarion.
Voit esimerkiksi alle Käytä 
laitettavalitse WIFI-lamppu ja 
määritä, pitäisikö se kytkeä 
päälle / pois päältä skenaariota 
suoritettaessa, tietty kirkkaus 
tai värilämpötila
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pitäisi asettaa. Voit myös 
toteuttaa olemassa olevia 
skenaarioita ja automatisointeja 
ja valita aikaviiveitä eri 
toimintojen välillä.

• Sitten voit jatkaa skenaarion 
käsittelyä ja lisätä tehtäviä. Voit 
myös määrittää skenaariolle 
nimen, värin ja kuvan.

• Valitse loppuunTallentaa. Kohtaus on nyt saatavilla Smart-alueella "Execute"-kohdassa, ja se 
voidaan suorittaa siellä, säätää ja poistaa uudelleen.

6.8 - Älykäs kytkentä - Automaatiot (automaattiset toiminnot) 
Automaatioiden avulla tehtävät ja asetukset voidaan linkittää ja 
ehdot voidaan suorittaa automaattisesti. Täällä voidaan valita eri 
sääriippuvaiset olosuhteet (lämpötila, kosteus, sää, auringonnousu / 
auringonlasku, tuulen nopeus), ajasta tai paikasta riippuvainen 
(paikalta poistuminen, saapuminen paikkaan). Lisäksi olosuhteet 
voivat olla laiteriippuvaisia   (esimerkiksi milloin laite on päällä tai 
milloin laitteen anturi laukeaa).

• Luodaksesi automaation, valitse Smart-alueelta+oikeassa 
yläkulmassa.

• Valitse nyt säästä, sijainnista ja ajasta riippuvaisten olosuhteiden 
välillä tai laitteen tilasta riippuen. Automaatio kytkeytyy aina 
päälle, kun valittu ehto täyttyy.

• Valitsemalla voit valita, mikä tehtävä suoritetaan automaation 
aktivoinnin yhteydessä. Voit esimerkiksi alleKäytä laitettavalitse 
WIFI-lamppu ja määritä, pitäisikö se kytkeä päälle/pois päältä 
skenaariota suoritettaessa, asettaa tietty kirkkaus tai 
värilämpötila. Voit myös toteuttaa olemassa olevia skenaarioita ja 
automatisointeja ja valita aikaviiveitä eri toimintojen välillä.

• Tämän jälkeen voit jatkaa automaation käsittelyä ja lisätä uusia 
ehtoja ja tehtäviä. Voit myös määrittää skenaariolle nimen, värin 
ja kuvan.

• AllaAikajakson voimassaolovoit valita, milloin automaatio 
suoritetaan.
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• Viimeistele automaatio 
valitsemallaTallentaa.

• Automaatio on nyt saatavilla 
älykkäällä alueellasi, ja se 
voidaan aktivoida, deaktivoida, 
muokata ja poistaa siellä.

7. Sitoutuminen puheohjauksen avustajiin

7.1 Sidonta Amazon Alexassa 
Jotta WIFI-lamppua voidaan ohjata 
Amazon Alexan kanssa, "Smart 
Life" -sovellus ja "Amazon Alexa" 
-sovellus on asennettava samaan 
mobiililaitteeseen. WIFI-lampun on 
oltava jo yhdistetty "Smart Lifeen".

• Avaa "Amazon Alexa" 
-sovelluksen valikko 
koskettamalla 3-palkin symbolia 
vasemmassa yläkulmassa. Valita 
Lisää laite.

• Valitse nyt "Tuya" suosittujen 
tuotemerkkien alla tai valitse
Lamppuja valitse sitten Tuya.
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• Valitse sitten EDELLEENja 
aktivoi "Smart Life" -taito 
painamallaJUHLI 
KÄYTTÖOHJEITA.

• Kirjaudu myöhemmin sisään 
olemassa olevalla "Smart Life" 
-tililläsi ja valitse sitten Älykäs 
elämäja vahvista painamalla
Yhdistä nyt.

• Salli nyt painamallaValtuuta
Käytä Amazon Alexaa Smart Life 
-profiilissasi.

• Smart Life on nyt yhdistetty 
onnistuneesti Amazon Alexaan. 
Sulje nyt ikkuna.
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• Valitse jälkikäteenTUNNISTA 
LAITTEETja odota, kunnes Alexa 
löytää laitteesi.

• Kun laite on löydetty, valitse
LAITTEET LAITTEET.

• Kun asennus on onnistunut, 
valitseTEHTY. Voit nyt ohjata 
laitettasi Amazon Alexa 
-sovelluksella ja Alexa-
ääniohjauksella.

7.2 Sidonta Google Homessa Jotta 
WIFI-lamppua voidaan ohjata 
Google Homella, "Smart Life" 
-sovellus ja "Google Home" 
-sovellus on asennettava samaan 
mobiililaitteeseen. WIFI-lampun on 
oltava jo yhdistetty "Smart Lifeen".

• Avaa "Google Home" 
-sovelluksessa koti, johon haluat 
lisätä laitteen, koskettamalla 
talokuvaketta vasemmassa 
alakulmassa. Valita Yhdistä 
"SmartLife".

• Kirjaudu myöhemmin sisään 
olemassa olevalla "Smart Life" 
-tililläsi ja valitse sitten Älykäs 
elämäja vahvista painamalla
Yhdistä nyt.

• Salli nyt painamallaValtuuta
Käytä Googlen Smart Life 
-profiilia.

• Smart Life on nyt yhdistetty 
onnistuneesti Google Homeen.
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• Voit sitten valita laitteita, jotka 
sisältyvät Smart Lifeen ja joiden 
kanssaSeuraavavahvistaa.

• Järjestä nyt laite kotiin ja valitse 
sijainti. Vahvista merkinnät 
painamallaSeuraava.

• Voit nyt käyttää laitettasi Google 
Home -sovelluksessa ja Googlen 
ääniohjauksen kautta
ohjata.

8. Vianetsintä
Korjaa yhteysvirhe:
• Tarkista, että liitettävä laite on kytketty virtalähteeseen ja kytketty päälle. Lisäksi sen on oltava 

kytkintilassa (vilkkuva LED)
• Varmista, että laite ja reititin ovat lähellä toisiaan.
• Varmista, että reitittimessä ja älypuhelimessa on toimiva verkkoyhteys.
• Tarkista, että olet valinnut oikean Wi-Fi-yhteyden ja että salasana on oikea.
• Varmista, että käytät 2,4 GHz WLAN-kaistareititintä ja että WLAN-toiminto on käytössä / ei ole 

asetettu piiloon.
• Varmista, että WLAN-reitittimesi asetusten salaustila on WPA2-PSK-tyyppiä, AES-todennustyyppi on 

asetettu tai molemmat on asetettu automaattisiksi. WiFi-tilaksi ei tule asettaa "vain 11n".

• Tarkista, onko reitittimen pääsylaitteiden määrä jo ylitetty. Tässä tapauksessa sinun on poistettava 
laitteen WiFi-ominaisuus käytöstä, jotta voit määrittää kanavan uudelleen.

• Jos WiFi MAC-osoitesuodatus pitäisi ottaa käyttöön reitittimessä, yritä poistaa laite reitittimen MAC-
suodatinluettelosta varmistaaksesi, että reititin ei estä laitetta verkosta.

Laite näkyy muodossa "Offline":
• Tarkista, että liitettävä laite saa virtaa
• Varmista, että Wi-Fi-verkossa, jossa laite sijaitsee, on toimiva Internet-yhteys. Yhdistä älypuhelin tai 

tabletti ja yritä avata verkkosivusto.
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• Varmista, että WLAN-verkko, jossa laite sijaitsee, toimii oikein ja tarkista, onko WLAN-nimi, salasana 
tai vastaava muuttunut.
Tässä tapauksessa nollaa laite avaamalla laitteen ohjauspinta sovelluksessa ja valitsemalla "Poista 
laite" -asetuksista oikeasta yläkulmasta "Poista". Liitä nyt laite uudelleen ohjeissa kuvatulla tavalla.

• Odota vähintään 3 minuuttia reitittimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen nähdäksesi oikean laitteen 
tilan.

9. Puhdistus ja hoito
• Puhdista tämä tuote vain nukkaamattomalla, hieman kostealla liinalla äläkä käytä voimakkaita 
puhdistusaineita.
• Varmista, ettei tuotteeseen pääse vettä.

10. Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Inter-Union Technohandel GmbH vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi 30825 on direktiivin 
2014/53 / EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on seuraava:

Internet-osoite saatavilla:http://iuqr.de/30825
Inter-Union Technohandel GmbH vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi 30827 on direktiivin 2014/53 / EU 
mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-
osoitteesta:http://iuqr.de/30827
Inter-Union Technohandel GmbH vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi 30829 on direktiivin 2014/53 / EU 
mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-
osoitteesta:http://iuqr.de/30829

11. Ympäristöystävällinen hävitys
Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. 
Kierrätä laite vastuullisesti välttääksesi hallitsemattoman jätteenkäsittelyn aiheuttamat 
haitalliset vaikutukset ympäristölle ja terveydelle ja tukeaksesi raaka-aineiden kestävää 

uudelleenkäyttöä. Vie vanha laitteesi asianmukaiseen keräyspisteeseen tai ota yhteyttä myyjään, jolta 
ostit laitteen. Tuote on hyväksytty ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

11. Tekniset tiedot
30825
E27
10W
806 lumenia
200 °
60x60x120mm
50g
25.000h
> 15 000x
<1 s
2,4 GHz
2700-6500 K
20 dbm
Android 2.2 tai uudempi, iOS 6.0 tai uudempi

30827
E14
3,5W
300 lumenia
180 °
37,5x37,5x106 mm
26 g

30829
GU10
3,5W
260 lumenia
120"
50x50x56,5 mm
30g

Versio:
Nimeämisen suorituskyky:

Nimittäin nykyinen:
Palkkikauppa:
Ulottuvuus:
Paino:
Minimikäyttöajan LED:
Vaihtojaksot:
Saapumisaika:
Radiotaajuus:
Värilämpötila:
Max. säteilevä lähetysteho: Järjestelmän 
edellytykset APP-ohjaukselle:
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Huolto / Valmistaja:
Inter-Union Technohandel GmbH 
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim - Saksa 
www.unitec-elektro.de
Sähköposti: info@inter-union.de Tuotenro: 30825, 30827, 30829
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