
Nové adaptéry
Kanlux SMART 



Ovládejte adaptéry
Kanlux SMART pomocí 
mobilní aplikace SMART LIFE



33700
S AD GN 10A PM

33701
S AD GN SCH 10A PM

Adaptéry Kanlux SMART
řízené pomocí 
Wi-Fi 2.4GHz a Bluetooth

     

S AD GN 10A PM 33700 5905339337009 bílá

S AD GN SCH 10A PM 33701 5905339337016 bílá  
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Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě.
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Jak lze přidat zásuvkové adaptéry Kanlux SMART do aplikace SMART LIFE

Stáhněte si aplikaci SMART LIFE z App Store nebo Google Play store.
Zaregistrujte si nový uživatelský účet a přihlaste se do aplikace.

Zastrčte zásuvkový adaptér do zásuvky s ochranným kontaktem.
Po dobu nejméně 5 sekund podržte tlačítko ON/OFF, dokud
modrá dioda nezačne rychle blikat.

Stiskněte „+” v pravém horní rohu okna aplikace. Vyberte
kategorii „Elektrozařízení” a dále potom „Elektricé zásuvky
BLE + Wi-Fi”. Potvrďte, že je zařízení připraveno na proces
párování (dioda LED rychle bliká). Pokud LED dioda nebliká
rychle, podržte tlačítko ON/OFF déle než 5 sekund. Tím se 
adaptér resetuje a je připraven ke spárování. 

Pamatujte, že zařízení Kanlux SMART pracuje na frekvenci Wi-Fi 2,4GHz.
Na displeji se zobrazí odpočítávání času a fáze párování.

Přiřaďte zařízení do místnosti v domě a začněte
ovládat zásuvkový adaptér Kanlux SMART z aplikace.



Google 

Alexa
Amazon

Home

Můžete ovládat zařízení
doma pomocí hlasu.
Adaptéry Kanlux SMART
spolupracují s Amazon Alexa
i Google Home.



ŕ DÁLKOVÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Díky zásuvkovému adaptéru Kanlux SMART můžete ovládat
(funkci ZAP/VYP) zařízení bez funkce SMART. Stačí jen zastrčit
adaptér Kanlux SMART do zásuvky a poté k němu připojit RTV
nebo domácí spotřebiče. Od této chvíle se nemusíte bát, zda jste 
žehličku, žehličku na vlasy nebo rádio, při odchodu z domu, 
nezapomněli vypnout.



FUNKCE PLÁNOVÁNÍ-HARMONOGRAM

ŕ ODPOČÍTÁVÁNÍ

 

FUNKCE PLÁNOVÁNÍ

Můžete samostatně nastavit za jak dlouho
se má vypnout (OFF) nebo zapnout (ON) 
zařízení připojené k síti, například za 10 min.,
za 3h nebo za 22h a 30min. Rozhodněte se
sami, jaký nastavit čas vypnutí. Maximální
nastavení odpočítávání je 23h 59 minut.

Díky této funkci můžete nastavit, které dny v týdnu
a v kolik hodin mají být zařízení připojená k adaptéru
zapnuta (ON) nebo vypnuta (OFF). Kdy toho můžete
využít? Například výběrem dnů od pondělí do pátku
můžete nastavit aby se kávovar v kuchyni vypnul v 
9:00h, kdy všichni členové domácnosti opustili dům.

ŕ 



FUNKCE HARMONOGRAM

ŕ FUNKCE CYKLICKÝ HARMONOGRAM
Pomocí zásuvkového adaptéru Kanlux SMART můžete
například ovládat osvětlení akvária. Za předpokladu, že
akvárium by mělo být osvětleno min. 10 hodin denně, 
v dostatečném předstihu se rozhodneme, kdy začít 
s osvětlením akvária a kdy skončit. Ve funkci cyklického 
harmonogramu kromě výběru dnů v týdnu, kdy má funkce
pracovat, můžeme nastavit i dočasné přestávky v provozu
(čas začátku a čas konce). Díky takovéto automatizaci
bude Váš koníček ještě zábavnější a bezstarostnější. Vždy
bude moct na dálku zkontrolovat, zda bylo osvětlení 
akvária zapnuto, i když nebudete doma.



FUNKCE HARMONOGRAM

ŕ FUNKCE ASTRONOMICKÝ   
       HARMONOGRAM

ŕ FUNKCE NÁHODNÝ HARMONOGRAM

Zapínejte a vypínejte zařízení podle denního 
rytmu východu a západu slunce. Zapojte do
zásuvkového adaptéru Kanlux SMART večerní
nebo vánoční osvětlení domu a zahrady a užijte
si krásně a ekonomický osvětlený domov.

Nastavte náhodné spouštění svých zařízení např.
rádia. To se hodí zejména tehdy, když nejsme
doma a nechceme, aby tato informace „pozvala” 
k nám domů nezvané hosty. Podobnou funkci 
ochrany našeho domova mohou plnit i dálkově 
aktivované žárovky Kanlux SMART.



FUNKCE MĚŘENÍ ENERGIE

Test byl proveden s připojeným termoventilátorem s výkonem max. 2000W přes 2h.

po 15 min. po 2 hod..
ZAPÍNATE

ZAŘÍZENÍ

9:00 9:15 11:00

Zásuvkový adaptér Kanlux SMART má funkci 
měření spotřeby elektrické energie připojeného
zařízení. Pokud Vás tedy zajímá, kolik elektřiny 
spotřebuje Vaše žehlička, kávovar v pohotovostním
režimu nebo elektrický ohřívač, můžete sledovat
spotřebu el. energie připojením těchto zařízení
k síti přes zásuvkový adaptér Kanlux SMART. 
Někdy Vám malé změny mohou přinést značné 
úspory ve Vašem domácím rozpočtu.



Dobře zabaleno

kanlux.com


