
Instrukcja obsługi żarówki

Doceniamy zaufanie, jakim obdarzyłeś PIRI poprzez zakup naszej żarówki.
Dążymy do ciągłego tworzenia wysokiej jakości produktów zaprojektowanych 
tak, aby wzbogacić Twój dom.  Odwiedź nas online na www.piri.pl aby 
zobaczyć pełną linię produktów dostępnych dla Twoich potrzeb w zakresie 
ulepszania domu.  Dziękujemy za wybór Zespół Piri! 



Wprowadzenie 

1.1 Podstawowe informacje

Kontroluj swoje oświetlanie zdalnie z każdego miejsca na świecie. 
Nasza żarówka daje wysokiej jakości światło, które można przyciemniać, 
dostrajać, zmieniać barwy i kontrolować za pomocą smartfonu lub tabletu. 
Łatwe w instalacji, żarówki pasują do standardowych gniazd domowych - 
nie ma potrzeby instalowania ich przez elektryka. Do obsługi żarówek nie ma potrzeby instalowania ich przez elektryka. Do obsługi żarówek 
wymagana jest sieć bezprzewodowa lub pilot zdalnego sterowania.
Scenariusze: Twórz bogate sceny świetlne w Twoim domu poprzez 
przyciemnianie od 1% do 100% lub dostrajanie temperatury barwowej światła 
od 1800 do 6500K. Zaplanuj włączenie świateł, aby nie wracać do domu 
po ciemku. 
Ustaw automatyczne włączniki czasowe lub zaprogramuj żarówkę tak, 
aby stopniowo zwiększała jasność rano, tak jak wschód słońca, aby stopniowo zwiększała jasność rano, tak jak wschód słońca, 
aby uzyskać bardziej przyjemną, naturalną pobudkę.
Oszczędzaj Energię: nasze żarówki zużywają do 84% mniej energii niż 
tradycyjne żarówki i wytrzymują do 25.000 godzin, co czyni je inteligentnym 
wyborem dla domów świadomych energetycznie.

1.2 Specjalne uwagi dotyczące podłączonych żarówek

Ściemniacz napięcia sieciowego
Nie zalecamy stosowania ściemniacza napięcia sieciowego z Nie zalecamy stosowania ściemniacza napięcia sieciowego z 
podłączonymi żarówkami. Powodem jest to, że każda podłączona żarówka 
zawiera moduł radiowy i poprzez zmniejszenie lub usunięcie zasilania przez 
ściemniacz napięcia sieciowego może spowodować nieprawidłowe działanie 
podłączonej żarówki.



1.3 Szybki start

Krok 1:
Wkręć żarówkę do standardowego gniazda.
Krok 2:
Włącz żarówkę

Krok 3:
Włącz tryb parowania w centralce.Włącz tryb parowania w centralce.
a) Można to zrobić poprzez aplikację, jeśli ekosystem ma taką 
możliwość.
4. Przełącz przełącznik ścienny, z pozycji OFF, a następnie do pozycji ON.
a) Lub użyj metody alternatywnej, aby przełączyć zasilanie z OFF, a następnie na ON.
Żarówka LED będzie migać raz, jeśli została pomyślnie "włączona" do sieci Zigbee.
Uwaga 1: Jeśli używasz kontrolera  zapoznaj się z instrukcją, jak dodać nowe urządzenie 
do sieci.do sieci.
Uwaga 2: Jeśli żarówka nie dołączy do sieci po wielokrotnych próbach, proszę użyć 
procedur Factory Reset, aby wyczyścić ustawienia żarówki.
Włączyć żarówkę przełącznikiem ściennym lub alternatywną metodą zasilania żarówki.



Jeśli żarówka mignie dwa razy oznacza to, że proces przeprowadzono
poprawnie

1.4 Procedura przywrócenia ustawień fabrycznych

Włącz i wyłącz żarówkę sześć (6) razy w odstępach 0,5-2 sekundy. 
Po szóstym razie, żarówka powinna mignąć dwa razy co wskazuje, że została 
pomyślnie zresetowana.

Instrukcje bezpieczeństwa:

Przed przystąpieniem do instalacji należy przeczytać, zachować i postępować zgodnie z 
niniejszymi instrukcjami:

1) Wyłączyć zasilanie gniazda i pozostawić żarówce wystarczająco dużo czasu na 
ostygnięcie przed wyjęciem żarówki z oprawy.
2) Ostrzeżenie: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie próbuj demontować żarówki.
3) Nie nadaje się do stosowania ze standardowymi ściemniaczami ściennymi.3) Nie nadaje się do stosowania ze standardowymi ściemniaczami ściennymi.
4) Nadaje się do stosowania w środowisku pracy w zakresie temperatur od -20°C do 50°C.
5) Nie może być do stosowana jako oświetlenie awaryjne.
6) Nie nadaje się do stosowania w całkowicie zamkniętych oprawach.
7) Nie czyścić żarówki, gdy jest włączona i podłączona do źródła zasilania.
8) Nie należy umieszczać żarówki na gorących powierzchniach.
9) Urządzenie należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji 
obowiązującymi w danym regionie.obowiązującymi w danym regionie.
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