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Dotyczy następujących produktów: 
 

HYPERSPOT FS / FM / FL 

HYPERSPOT RS / RM / RL 

Lampy wyposażone w AQCT-3 

 
 

Etapy połączenia----------------------------------------------.---------- 

1. Po podłączeniu lampy do zasilania sieciowego 230 V nastąpi 1s błysk 
w kolorze pomarańczowym. Oznacza to, że moduł sterujący WiFi jest 
zasilany. 

2. Twój produkt sterowany przez WiFi może być obsługiwany na 2 
sposoby: 

a) AP (Access Point) w którym podłączasz swój smartfon 
bezpośrednio do sieci WiFi produktu, która ma nazwę zaczynającą 
się od frazy AP_lamp***). Jeśli sprawdzisz listę sieci WiFi w menu 
ustawień WiFi Twojego smartfona zobaczysz tam sieć AP_lamp: 

 

*** symbolizują unikalną nazwę kodową sieci Access Point WiFi 
Twojego urządzenia Skylight. 

b)  Poprzez podłączenie urządzenia do domowej sieci WiFi. 

3. Korzystanie z trybu AP (access point): 

a) Twój produkt został wyposażony w kod QR. Ten kod zawiera hasło 
do sieci AP_lamp*** twojej lampy/sterownika. 

b) Z siecią AP_lamp*** można połączyć się uruchamiając kamerę w 
smartfonie i skanując kod kreskowy. Można też po prostu 
skopiować hasło do sieci AP_lamp***, które jest podane pod kodem 
QR na produkcie. 

c) WAŻNE: Możesz zostać zapytany, czy pozwalasz na to połączenie. 
Możesz zostać zapytany, czy chcesz zachować to połączenie. 
Zostaniesz poinformowany, że nie ma połączenia z internetem, gdy 
jesteś podłączony do sieci AP_lamp***. Jest to normalne, ponieważ 
sieć AP_lamp*** jest tylko siecią punktu dostępowego (AP) do lampy 
SKYLIGHT i dlatego nie zapewnia połączenia z Internetem. Należy 
po prostu potwierdzić, że zezwalasz i chcesz utrzymać połączenie z 
siecią AP_lamp***. 

d) Teraz możesz uruchomić aplikację SL Control, którą możesz pobrać 
z App Store lub google play: 

 

 

  

 

 

e) Jeżeli połączyłeś smartfon z siecią AP_lamp*** swojego produktu 
powinieneś zobaczyć następujący ekran po uruchomieniu aplikacji 
SL Control na swoim smartfonie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikona wskazująca, 
że lampa jest 
sterowana przez 
połączenie z siecią  
AP_lamp***. 

 

 

Twoja nowa lampa 
powinna być teraz 
widoczna na liście. 
Możesz ją wybrać z 
listy, aby ustawić 
harmonogram 
oświetlenia 
dziennego. 
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4. Łączenie z domową siecią WiFi: 

a) Połącz się z siecią AP_lamp*** i uruchom aplikację SL Control. 
Połączenie AP_lamp jest potrzebne do wysłania hasła WiFi do 
Twojej lampy, aby mogła się ona połączyć z Twoją domową siecią 
WiFi. Naciśnij "zarejestruj urządzenie" w menu „połączenia” w 
aplikacji SL Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Teraz powinna zostać wyświetlona lista dostępnych sieci WiFi. 
Zobaczysz również poziom sygnału danej sieci WiFi. Liczba bliższa 
0 oznacza silniejszy sygnał. Poziom sygnału do -60 jest uważany za 
wystarczająco silny. W zakresie od -60 do -70 możesz napotkać 
wolne połączenie i problemy z połączeniem. Praca z poziomem 
sygnału niższym niż -70 dB nie jest zalecana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Po podaniu hasła do domowego WiFi, sterownik WiFi Twojej lampy podejmie próbę połączenia się z Twoim domowym WiFi. W zależności od 
różnych ustawień w Twoim smartfonie może to spowodować automatyczne ponowne połączenie z Twoim domowym WiFi lub nie. 
Przejdź do ustawień WiFi w smartfonie i połącze telefon z Twoim domowym WiFi. Uruchom ponownie aplikację SL Control. Powinieneś teraz 
być w stanie sterować swoją lampą bez konieczności łączenia się z jej punktem dostępowym (siecią AP_Lamp***). 

 

W przypadku gdybyś chciał zobaczyć proces rejestracji urządzenia na żywo przygotowaliśmy filmy youtube, w których jest to pokazane: 

 

 

 

Naciskając przycisk 
zarejestruj 
urządzenie sprawisz, 
że sterownik w 
Twojej lampie 
będzie skanował 
sieci WiFi dostępne 
w okolicy. 
PAMIĘTAJ: 
skanowanie w 
poszukiwaniu sieci 
WiFi widocznych 
dla sterownika 
zadziała tylko 
wtedy, kiedy jesteś 
połączony z siecią 
punktu 
dostępowego 
AP_lamp*** twojego 
urządzenia  

 

 

Wybierz z listy 
Twoją sieć WiFi i 
podaj hasło. 


