
Nowe adaptery
Kanlux SMART 



Steruj adapterami 
Kanlux SMART za pomocą 
aplikacji mobilnej SMART LIFE



zdjęcia żarówek

33700
S AD GN 10A PM

33701
S AD GN SCH 10A PM

Adaptery Kanlux SMART
sterowane przez 
Wi-Fi 2.4GHz i Bluetooth

     

S AD GN 10A PM 33700 5905339337009 biały

S AD GN SCH 10A PM 33701 5905339337016 biały 
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220-240 AC

In[A]

10 20 Wi-Fi 2,4 GHz



Pobierz aplikację SMART LIFE z App Store lub Google Play Store. 
Zarejestruj konto użytkownika i zaloguj się w aplikacji.

Jak dodać adapter gniazda Kanlux SMART do aplikacji SMART LIFE

Podłącz adapter gniazda do gniazda wtykowego ze stykiem 
ochronnym.
Przez około 5 sekund przytrzymaj przycisk ON/OFF, aż niebieska 
dioda LED zacznie szybko migać.

Naciśnij „+” w prawym górnym rogu okna aplikacji. Wybierz 
kategorię „Inżynieria elektryczna”, a następnie typ „Gniazdo 
elektryczne BLE + Wi-Fi”. Potwierdź gotowość urządzenia do 
procesu parowania (dioda LED szybko miga). Jeżeli dioda LED nie 
miga szybko, to przez około 5 sekund przytrzymaj przycisk ON/
OFF. Spowoduje to zresetowanie adaptera i wprowadzenie w stan 
gotowości do parowania.

Wybierz sieć Wi-Fi i wprowadź hasło do sieci. 

Pamiętaj, że urządzenia Kanlux SMART pracują na paśmie Wi-Fi 2,4 GHz.
Na ekranie pojawi się odliczanie czasu i etapy parowania.

Przyporządkuj urządzenie do pomieszczenia w domu i zacznij 
sterować adapterem Kanlux Smart z aplikacji.
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Możesz sterować urządzeniami  
w domu z wykorzystaniem głosu.  
Adaptery Kanlux SMART 
współpracują z Amazon Alexa 
i Google Home.

Google 
Alexa
Amazon

Home



 ZDALNE URUCHAMIANIE ON/OFF
Dzięki adapterowi gniazda Kanlux SMART możesz sterować 
(funkcja włącz/wyłącz) urządzeniami bez funkcji SMART. 
Wystarczy, że włączysz adapter Kanlux SMART do gniazda, 
a następnie podłączysz do niego swoje urządzenie RTV 
lub AGD. Od tej pory nie musisz się martwić czy żelazko, 
prostownica do włosów lub radio zostało wyłączone nim 
wyszłaś/wyszedłeś z domu.



FUNKCJA HARMONOGRAM

 ODLICZANIE 
Możesz samodzielnie ustawić za ile ma się wyłączyć 
(OFF) lub włączyć (ON) urządzenie podłączone  
do sieci,  np. za 10 min., za 3h lub za 22h i 30 min.  
Sam zdecyduj, jaki ustawić czas wyłączenia. 
Maksymalnie ustawienie odliczenia  
to 23h i 59 min.

 FUNKCJA HARMONOGRAMU 
Dzięki tej funkcji możesz ustawić w jakie dni 
tygodnia i o której godzinie, podłączone urządzenia 
do adaptera ma się włączyć (ON) lub zostać 
wyłączone(OFF). Kiedy możesz z tego skorzystać? 
Np. wybierając dni od poniedziałku do piątku możesz 
ustawić wyłączenie ekspresu kuchennego o godz. 
9:00, kiedy wszyscy domownicy opuszczą już dom. 



FUNKCJA HARMONOGRAM

 FUNKCJA HARMONOGRAM CYKLICZNY 
Z pomocą adaptera gniazda Kanlux SMART możesz 
np. sterować oświetleniem akwarium. Zakładając, że 
akwarium powinno być oświetlone min. 10 h w trakcie 
dobry, sami zdecydujemy, o której godzinie rozpocząć 
doświetlania zbiornika z rybkami i o której godzinie 
skończyć. W funkcji harmonogramu cyklicznego 
oprócz wybrania dni tygodnia działania funkcji, 
możemy też ustawić chwilowe przerwy w działaniu 
(czas rozpoczęcia i czas zakończenia).
Dzięki takiej automatyzacji sprawisz, że Twoje hobby 
będzie jeszcze przyjemniejsze i bardziej beztroskie. 
Zawsze będziesz mógł zdalnie skontrolować, czy 
oświetlenie akwarium zostało włączone, nawet gdy 
nie ma Cię w domu.



FUNKCJA HARMONOGRAM

 FUNKCJA HARMONOGRAM     
       ASTRONOMICZNY 
Włączaj i wyłączaj urządzenia zgodnie  
z dobowym rytmem wschodu i zachodu słońca.
Podłącz do adaptera Kanlux SMART wieczorne lub 
świąteczne oświetlenie domu i ogrodu,  
i ciesz się pięknie i ekonomicznie oświetlonym 
domem. 

 FUNCKJA HARMONOGRAM RZADKI 
Ustaw losowe działanie swoich urządzeń RTV,  
np. radia. Jest to szczególnie przydatne, kiedy nie 
ma nas w domu i nie chcemy, aby taka informacja 
„zaprosiła” nieproszonych gości do naszego domu. 
Podobną funkcję ochrony naszego domu mogą 
pełnić włączane zdalnie żarówki Kanlux SMART.



FUNKCJA MONITOROWANIA ENERGII 

Adapter Kanlux SMART posiada funkcję pomiaru 
zużycia energii podłączonego do niego urządzenia. 
Zatem jeśli się zastanawiasz, ile prądu pobiera Twoje 
żelazko, ekspres do kawy w stanie czuwania lub 
grzejnik elektryczny, możesz monitorować pobór 
energii dzięki podłączeniu tych urządzeń do sieci 
przez adapter Kanlux SMART. Czasami drobne 
zmiany mogą wprowadzić niemałe oszczędności  
w Twoim domowym budżecie.

Test przeprowadzony przy podłączeniu termowentylatora 
o mocy max. 2000W przez 2h.

po 15 min. po 2 godz.
WŁĄCZASZ 

URZĄDZENIE

9:00 9:15 11:00



Dobrze spakowane

kanlux.com


