
Informacje o produkcie

Instalacja aplikacji

Zdjęcie Specyfikacja

Napięcie wejściowe/
wyjściowe:
100-240V AC

Prąd: 16A (max)
USB: 5V / 3.1A (max)

1. Pobrać aplikację „Smart Life” ze 
sklepu.
2. Jeśli nie można znaleźć aplikacji
w sklepie, należy zeskanować kod QR. 
Działa zarówno w systemie Android
i iOS.
3. W aplikacji należy się zarejestrować.

Uwaga: To urządzenie jest kompatybilne tylko z Wi-Fi 2.4GHz

1. Włączyć urządzenie i upewnić się, że niebieska dioda szybko miga. 
Jeśli dioda nie miga, należy przytrzymać przycisk przez 5 sekund, 
aby przejść w tryb parowania.
2. Włączyć na telefonie aplikację „Smart Life”, zalogować się i dodać 
nowe urządzenie.
3. Przy dodawaniu nowego urządzenia należy wybrać typ 
urządzenia. W tym przypadku będzie to „Electrical outlet”.

Wi-Fi: 2.4GHz
System:

iOS 8.0 lub wyższy
Android 4.2 lub wyższy

System i Wi-Fi

Połączenie aplikacji z urządzeniem Amazon Alexa

4. Następnie należy wcisnąć przycisk „potwierdź”.
5. Należy upewnić się, że urządzenie i telefon połączone są do tej 
samej sieci WI-Fi.
6. Urządzenie jest kompatybilne tylko z siecią 2.4GHz Wi-Fi.

9. W widoku urządzeń, należy wybrać urządzenie. Wciskając ikonę 
gniazda można włączyć/wyłączyć gniazdo. Czerwona dioda oznacza, 
że gniazdo jest włączone a brak diody, że gniazdo jest wyłączone.
10. Wciskając ikonę budzika można ustawić czas włączania lub 
wyłączania gniazda.
11. Aby zmienić nazwę gniazda, należy wcisnąć ikonę 3 kropek.

12. Przy resetowaniu lub ponownym ustanowieniu połączenia, należy 
przytrzymać przycisk gniazda przez 5 sekund, aby przywrócić 
ustawienia. Gdy niebieska dioda szybko miga, można połączyć 
urządzenie z siecią Wi-Fi. Gdy niebieska dioda wolno miga, oznacza 
to brak połączenia z siecią i wymagany jest reset.

1. W aplikacji Alexa wcisnąć przycisk „HOME” i wybrać opcję „SKILLS”.
2. W wyszukiwarce należy wpisać i wyszukać aplikację „Smart life”.
3. Po wyszukaniu aplikacji należy wybrać aplikację jak ta zaznaczona 
na obrazku.

7. Po wybraniu sieci, urządzenie zostanie połączone.  Kiedy pasek 
osiągnie 100% oznacza to, żę urządzenie zostało dodane poprawnie.
8. Po połączniu urządzenia, niebieska dioda zgaśnie.

5. Kliknąć w wybraną aplikację, następnie należy ją aktywować.
6. Po aktywacji aplikacji należy podać region, numer telefonu lub 
e-mail oraz hasło podane przy zakładaniu konta w aplikacji Smart Life.

9. Po połączeniu aplikacji Smart Lifer z aplikacją Amazon Alexa, 
należy wcisnąć przycisk „HOME” i wybrać z listy opcję „Smart Home”.

12. Ponownie wciskając przycisk „Devices”, aplikacja zacznie 
wyszukiwać dostępne urządzenia.
13. Po wyszukiwaniu urządzeń można zamknąć obie aplikacje
i zacząć kontrolować urządzenie za pomocą poleceń głosowych.
14. W ustawieniach Alexy można również zmienić słowo, za pomocą 
którego urządzenie Alexa będzie wybudzane.

Fabrycznie ustawione słowo wybudzania: Alexa
Przykład: Jeśli połączone gniazdo wi-fi jest nazwane socket, można 
powiedzieć do Alexy:
„Alexa, turn on socket” aby włączyć gniazdo Wi-Fi, albo
„Alexa, turn off socket” aby wyłączyć gniazdo Wi-Fi.

10. Po wybraniu opcji „Smart home” pojawi się poniższy interfejs z 
którego należy wybrać opcję „Devices”.
11. W następnym oknie należy wcisnąć przycisk „Discover”.

7. Po zalogowaniu się należy wcisnąć przycisk „Authorize”.
8. Łączenie aplikacji zostało zakończone sukcesem.

Instrukcja obsługi
Przedłużacz sieciowy

zdalnie sterowany WIFI

LXU401

* Zdjęcie może się różnić w zależności od modelu

Pierwiastki chemiczne zawarte w uchwycie mogą mieć negatywny 
wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Zużyty sprzęt 
elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego 
kosza nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady 
komunalne. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Obowiązki 
wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową, przejęła 
Organizacja Odzysku.

Wyprodukowano w ChRL dla Lamex
Lipówki, ul. Radosna 10, 08-440 Pilawa



Manual
Smart WIFI Power Strip
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LXU401

Input/output voltage:
100V-240V AC

Current: 16A (max)
USB: 5V / 3.1A (max)

Wi-Fi: 2.4GHz
System:

iOS 8.0 or higher
Android 4.2 or higher

* Photo may be different depending on the model

Chemical elements contained in the holder may have a negative impact 
on the environment and human health. Waste electrical and electronic 
equipment marked with the crossed-out wheeled garbage can symbol 
may not be placed in municipal waste containers. Such equipment is 
subject to collection and recycling. Responsibilities under the Law on 
Waste Electrical and Electronic Equipment have been taken over by the 
Recovery Organization on behalf of the entrepreneur, in accordance 
with the relevant agreement.

Made in P.R.C. for Lamex
Lipówki, ul. Radosna 10, 08-440 Pilawa


