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1. WPROWADZENIE 
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla 
Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed 
rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego 
użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej  
w czasie użytkowania produktu. 
Kolory rzeczywistego produktu mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych na 
ilustracjach w treści instrukcji. 
 
Wi-Fi® oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. 
 

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
Żarówka Wi-Fi przeznaczona jest do oświetlania pomieszczeń. Sterowanie za pomocą 
aplikacji pozwala w pełni wykorzystać jej możliwości. 
 

3. DANE TECHNICZNE  
Urządzenie ŻARÓWKA 7W Z Wi-Fi 
Model SL-0392 
Parametry zasilania 220-240V~ 50/60Hz, 7W 
Gwint E27 
Minimalny okres eksploatacji 20 000h 
Liczba cykli pracy 10 000 
Czas nagrzewania lampy Poniżej 0,5s 
Barwa światła Biała regulowana w zakresie 2700-6000K 
Kąt świecenia 202° 
Strumień świetlny 650lm 
Komunikacja Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4GHz 

Aplikacja 
W języku polskim, współpracuje z systemem 
Android 5.0 lub wyższym 

 
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

Przed użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Zachowaj ją do 
przyszłego wglądu. 
OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz w strumień 
światła bezpośrednio i w jego odbicie w gładkich refleksyjnych 
powierzchniach. Mocny strumień światła może doprowadzić do 
trwałego uszkodzenia wzroku! 
1. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń 

elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.  
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2. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych 
przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj 
urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. 

3. Urządzenie nie ma żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez 
użytkownika. W razie uszkodzenia urządzenie należy poddać utylizacji zgodnie  
z lokalnymi przepisami. 

4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane 
samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.  

5. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci)  
o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające 
doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać 
jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. 

6. Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Unikaj pracy  
w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki 
wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa 
niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.  

7. Urządzenie emituje fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej w zakresie 
od 2412 MHz do 2472 MHz, której maksymalny poziom mocy wynosi 16,30 dBm 
EIRP. HYKKER SMART ŻARÓWKA 7W Z Wi-Fi spełnia wymagania standardów 
bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących częstotliwości radiowych. Wszystkie 
urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mające wpływ na pracę 
innych urządzeń. 

8. W krajach UE z sieci WLAN można korzystać bez ograniczeń wewnątrz budynków.  
9. Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Zwróć uwagę na to, aby dzieci  

i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia, gdyż mogą je uszkodzić, a pęknięte lub 
odłamane elementy mogą mieć ostre krawędzie. Nie narażaj urządzenia na 
działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń 
wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, 
co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego 
zepsucia.  

10. Unikaj wystawiania urządzenia na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich 
temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne 
temperatury mogą mieć wpływ na żywotność urządzenia.  

11. Czyszczenie i konserwacja urządzenia musi być wykonywana zgodnie z opisem  
w sekcji 9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. Czynności te mogą być wykonywane 
przez dzieci, ale tylko, gdy mają skończone 8 lat i są nadzorowane przez osobę 
dorosłą. 

12. Urządzenie nie może być używane, jeśli upadło lub posiada widoczne uszkodzenia. 
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5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI 

 

Symbol oznacza, że produktów nim oznaczonych nie należy 
utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa 
domowego. Za niezastosowanie się do tych przepisów grozi kara 
grzywny. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego 
punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są 
procesowi recyklingu. W celu uzyskania informacji na temat miejsca  
i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien 
skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych,  
z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił 
sprzęt. 

 
Symbol oznaczający tekturę płaską. 

 

Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie  
z lokalnymi przepisami. 

 

Symbol oznaczający urządzenie przeznaczone do użytku wewnątrz 
pomieszczeń. 

 

Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny  
z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami 
Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej. 

 

Symbol oznacza, że urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ze 
ściemniaczami. 

 
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się 
w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się: 

1. ŻARÓWKA 7W Z Wi-Fi 
2. Instrukcja obsługi 

 
Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, 
skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj 
opakowanie z dala od zasięgu dzieci. 
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Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej o dużym rozmiarze 
czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego: 

https://www.mptech.eu/qr/hykker 
Z warunkami gwarancji można zapoznać się na stronie: 

www.mptech.eu/gwarancja 
 

7. WYGLĄD URZĄDZENIA I JEGO ELEMENTÓW 
 

 
 

8. UŻYTKOWANIE 

 UWAGA! Montaż żarówki musi być wykonany przez osoby wykwalifikowane, mające 
wiedzę i doświadczenie w montażu urządzeń elektrycznych  

 UWAGA! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie czynności związane  
z montażem, demontażem i serwisem muszą być wykonywane tylko, gdy instalacja 
elektryczna będzie wyłączona, a miejsce pracy zabezpieczone przed wilgocią i dostępem 
osób postronnych, a także zwierząt. 

 UWAGA! Żarówka nie nadaje się do pracy ze ściemniaczami. 

Półprzezroczysta 
osłona 

Obudowa 

Gwint E27 
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MONTAŻ ŻARÓWKI 

 Nie rób niczego na siłę, gdyż może to skutkować uszkodzeniem urządzenia i utratą 
gwarancji. Zalecamy uważać przy ich montażu. Żarówka może pęknąć, a ostre elementy 
mogą stać się przyczyną uszkodzeń ciała.  
 
Aby zamontować żarówkę w oprawie, należy wyjąć ją z opakowania i trzymając za 
obudowę wkręcić do oprawy z gniazdem na gwint E27 do momentu, gdy poczuje się 
opór.  
 
DEMONTAŻ ŻARÓWKI 

 Żarówkę można wykręcić z oprawy tylko po jej ostygnięciu i wyłączeniu zasilania. 
 
Aby wykręcić żarówkę wykonaj czynności opisane w punkcie „MONTAŻ ŻARÓWKI”  
w odwrotnej kolejności. 
 
PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA DO SIECI WI-FI I APLIKACJI STERUJĄCEJ 

 Aby urządzenie poprawnie łączyło się z routerem wymagane jest, aby obsługiwał on 
standard Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), a kanał ustalony na dowolny w zakresie 1-10. 
 
Urządzenie, po jego uruchomieniu, powinno samo wyszukać dostępne sieci 
spełniające jego wymagania i oczekiwać na sygnał z urządzenia, na którym zostanie 
uruchomiona aplikacja zarządzająca nim. Start urządzenia zaraz po włączeniu lub 
resecie może trwać nawet kilka minut – jest to zależne od ilości dostępnych sieci 
spełniających wymagania urządzenia. 
 
RESETOWANIE URZĄDZENIA 
Urządzenie nie ma fizycznych przycisków. Może być resetowane wyłącznie za pomocą 
włączania i wyłączania zasilania, po wcześniejszym montażu w oprawce podłączonej 
do prądu. Upewnij się, że żarówka jest wyłączona. Aby wprowadzić żarówkę w tryb 
parowania wykonaj następującą sekwencję włączania i wyłączania żarówki 
zachowując odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi czynnościami wynoszący  
1 sekundę:  

Włącz – Wyłącz – Włącz – Wyłącz – Włącz – Wyłącz – Włącz 
Żarówka po chwili powinna zacząć migać – oznacza to, że jest gotowa do parowania 
z siecią Wi-Fi i aplikacją. 
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APLIKACJA DO OBSŁUGI URZĄDZENIA 
Aplikacją, którą zalecamy do obsługi urządzenia jest „Hykker Smart Home”, którą 
można pobrać z adresu: 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hykker.livebest 
 

lub skanując kod QR zaprezentowany poniżej: 

 
Po instalacji aplikacji należy ją uruchomić i nadać wymagane przez nią uprawnienia. 
Po powrocie do aplikacji pojawi się menu logowania. Jeśli konto dostępu do aplikacji 
nie było założone wcześniej, to należy je założyć klikając opcję „Zarejestruj się”. 
Rejestracji można dokonać poprzez e-mail lub numer telefonu, na które zostanie 
wysłany kod weryfikacyjny do potwierdzenia numeru bądź e-maila. 

 Przy podawaniu nazwy i hasła radzimy nie używać znaków charakterystycznych dla 
danego języka, którym posługuje się użytkownik smartfona lub tabletu.  
 
Po jego podaniu i ustaleniu hasła wybierz „Utwórz rodzinę”. Można tu podać dowolną 
nazwę, ustalić lokalizację (konieczne włączenie GPS) i wybrać pomieszczenie (także 
nazwać je), w którym będzie zamontowane urządzenie. Po ustaleniu należy wybrać 
„Zakończone” w prawym górnym rogu okna. Konto jest wstępnie skonfigurowane.  
W zakładce „Ja” możesz edytować dane – „Zarządzanie domem”. Jest tam też 
centrum wiadomości, gdzie są gromadzone wszelkie komunikaty związane  
z połączonymi z aplikacją urządzeniami, a także możesz edytować podstawowe 
ustawienia aplikacji oraz skorzystać z centrum pomocy.  
W zakładce „Mój dom” wybierz „+” umieszczony w prawym górnym rogu okna aplikacji. 
Wybierz „Urządzenia oświetleniowe”. 
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 Aby smartfon lub tablet poprawnie łączył się poprzez router z żarówką przy jej 
pierwszej konfiguracji wymagane jest, aby obsługiwał on standard Wi-Fi 802.11 b/g/n  
(2,4 GHz) i był podłączony do tej samej sieci, do której ma być podłączone urządzenie. 
 
Pojawi się ekran Dodaj urządzenie. Jeśli po podłączeniu do zasilania żarówka zacznie 
migać, to oznacza, że jest gotowa do parowania z siecią Wi-Fi i aplikacją. Jeśli nie miga, 
to należy wprowadzić ją ręcznie w tryb parowania upewniając się, że jest wyłączona  
i wykonując następującą sekwencję włączania i wyłączania żarówki zachowując 
odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi czynnościami wynoszący 1 sekundę:  

Włącz – Wyłącz - Włącz – Wyłącz - Włącz – Wyłącz - Włącz 
Żarówka zacznie migać – oznacza to, że jest gotowa do parowania z siecią Wi-Fi  
i aplikacją. Potwierdź chęć wyszukania urządzenia na ekranie aplikacji.  
Może pojawić się prośba o włączenie lokalizacji smartfona/tabletu z uruchomioną 
aplikacją. W tym przypadku włącz lokalizację i ponów poprzedni krok. Gdy sieć Wi-Fi,  
z którą połączony jest smartfon/tablet zostanie zaprezentowana, wpisz hasło do niej  
i potwierdź klikając „Potwierdź”. Rozpocznie się wyszukiwanie urządzenia poprzez 
router. 

 Jeśli pomimo prób aplikacja nie znajduje urządzenia wyłącz je, a potem ponów 
procedurę wprowadzania urządzenia w tryb parowania, który opisano wcześniej. 
 
Gdy aplikacja odnajdzie i połączy się z urządzeniem (po osiągnięciu 100% w oknie 
aplikacji), aplikacja potwierdzi poprawność sparowania. Jeśli to nie nastąpi ponów 
parowanie po resecie urządzenia. 
Nadaj nazwę żarówce (np. „Żarówka”) i określ miejsce, w którym będzie ona używana. 
Potwierdź wybierając „Zapisz”. 

 Oprogramowanie może obsłużyć wiele urządzeń tego typu na raz. Nadanie mu 
nazwy i określenie pomieszczenia, gdzie będzie używane (np. Salon, Warsztat, Garaż, 
Korytarz, Biuro, Poczekalnia) pozwoli je od siebie odróżniać podczas zdalnego sterowania. 
 
Na ekranie aplikacji pojawi się okno z dużym symbolem żarówki – można nim włączać 
lub wyłączać urządzenie. W jego prawym górnym rogu znajduje się ikona pozwalająca 
na przejrzenie informacji o stanie urządzenia, połączeniu z siecią, itp. Można tu także 
usunąć urządzenie z aplikacji, przywrócić jego ustawienia fabryczne, itp. Dostępne są 
też zakładki takie jak White (ustalanie jasności świecenia i ciepłoty światła), Timer 
(ustalanie harmonogramu włączania i wyłączania urządzenia). 
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ZAAWANSOWANE FUNKCJE APLIKACJI (AUTOMATYZACJE I SCENARIUSZE) 

 Automatyzacje i scenariusze pozwalają na bardzo wygodne i efektywne korzystanie 
z żarówki, która po może zostać wykorzystane jako elementy inteligentnego domu. Użycie 
kilku żarówek i ustalenie dla nich różnych scenariuszy pozwoli całkowicie zautomatyzować 
ich pracę w zależności od oczekiwań użytkownika. Przykładem może być sterowanie 
oświetleniem pomieszczeń w zależności od pory dnia (włączanie wieczorem i wyłączanie  
o poranku), temperatury na danym terenie (prezentacja czy jest zimno, czy ciepło), itp. 
Zastosowanie ogranicza jedynie ilość żarówek i wyobraźnia użytkownika. 

 Zalecamy podawanie nazwy opisowej, w której zawierają się warunki i działanie 
automatyzacji i scenariuszy. Taka nazwa pozwoli łatwiej odszukać daną automatyzację lub 
scenariusz, gdy użytkownik stworzy ich więcej i będzie chciał ich użyć lub je modyfikować 
w późniejszym czasie. 
 
W zakładce „Inteligentny” możesz ustalać różnego rodzaju zaawansowane akcje 
związane z urządzeniem. Wybierając „Automatyzacja” możesz przygotować akcje, 
które powinny wydarzyć się, gdy zostanie spełniony zadany warunek związany  
z temperaturą, wilgotnością powietrza, ogólną prognozą pogody, wschód lub zachód 
słońca, indywidualnie wybrany harmonogram, stanem pracy urządzenia. Warunków 
może być kilka i użytkownik określa, czy muszą zaistnieć wszystkie, czy wystarczy 
jeden z nich, aby uruchomić akcję. 
 
Do wyboru są takie akcje jak wykonanie scenariusza, uruchomienie automatyzacji 
(zazwyczaj jest to inna automatyzacja, którą ustalił użytkownik), wysłanie 
przypomnienia, wykonanie opóźnienia, działanie z wybranym urządzeniem. Możesz 
także wybrać czas, w którym będzie obowiązywała automatyzacja, czyli cały dzień 
(24h), dzień (od wschodu do zachodu słońca w danej lokalizacji), noc (od zachodu do 
wschodu słońca w danej lokalizacji), dowolne dostosowanie godzinowe. Dodatkowo 
użytkownik decyduje, w których dniach tygodnia wykonywana ma być dana akcja.  
 
Po ustaleniu wszelkich parametrów należy zapamiętać ustawienia automatyzacji 
wybierając w prawym górnym rogu „Zapisz” i podać nazwę dla automatyzacji. 
Scenariusze pozwalają łączyć automatyzacje z bezpośrednimi działaniami na 
urządzeniach i opóźnieniami w ich wykonaniu. Scenariusze są dodawane do ekranu 
głównego „Mój dom” i pozwalają na ich wygodne włączanie lub wyłączanie.  
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ŁĄCZENIE Z USŁUGĄ GOOGLE HOME 

 Aby móc połączyć urządzenie z usługą Google Home musi ono być wcześniej 
skonfigurowane z aplikacją Hykker Smart Home. 
 
Zainstaluj w smartfonie aplikację Google Home, którą można pobrać z adresu: 
 
play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.chromecast.app 
 
lub skanując kod QR zaprezentowany poniżej: 
 

 
 

Po instalacji uruchom program Google Home i kliknij „Rozpocznij”. Wybierz swoje 
konto Google lub stwórz nowe. Obejrzyj film instruktażowy lub go pomiń.  
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Utwórz dom klikając „Rozpocznij”.  
 

 
Wybierz „Obsługiwane przez Google”. Pojawi się lista producentów sprzętu zgodnego 
z systemem Google.  
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Odszukaj i wybierz „Tuya Smart”.  
 

 
Następnie wybierz „Poland” i wpisz adres e-mail, na którym rejestrowana była aplikacja 
„Hykker Smart Home” oraz hasło dostępu do niej. Naciśnij „Link Now” i autoryzuj 
dostęp do usługi. Po połączeniu kont możesz wrócić do ekranu głównego aplikacji 
Google Home, gdzie powinny widnieć obsługiwane urządzenia.  
 

Można zacząć korzystać z niego do zarządzania urządzeniami. 
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OBSŁUGA ZA POMOCĄ ASYSTENTA GOOGLE 
Urządzeniami można sterować wykorzystując polecenia głosowe rozpoznawane 
przez Asystenta Google.  

 Aby móc wykorzystać polecenia głosowe Asystenta Google należy włączyć  
w nim obsługę za pomocą języka angielskiego. W języku polskim nie wszystkie polecenia 
są aktywne. 
 
Aby wszystko działało poprawnie należy kliknąć na wybrane urządzenie i na dole 
ekranu kliknąć „Dodaj do pomieszczenia”.  

 
Potem „Dom” > „Dalej” > „Przenieś urządzenie” i wybierz lub dodaj pomieszczenie.  

 
W naszym przypadku wybraliśmy „Biuro” > „Dalej”. Wróć do ekranu głównego  
i kliknij na „Biuro”.  



HYKKER SMART     PL 

          14          

 
Potem w prawym górnym rogu ekranu wybierz trybik „Ustawienia urządzenia”, kliknij 
pole „Nazwa” i zmień nazwę na jej angielski odpowiednik – w naszym przypadku 
będzie to „Office” i „Zapisz” wynik.  
Następnie kliknij na „Żarówka” > „Nazwa” ” i zmień nazwę na jej angielski odpowiednik 
– w naszym przypadku będzie to „Light” i „Zapisz” wynik. 
 
 
 
Jeśli powyższe warunki zostały spełnione, 
można zacząć sterować urządzeniem za 
pomocą Asystenta Google wydając 
polecenia takie jak: 
 
 OK Google, turn on Office Light  
  – aby włączyć urządzenie 
 
 OK Google, turn off Office Light  
  – aby wyłączyć urządzenie 
 
 OK Google, set Office Light to 50 percent  
  – aby ustalić jasność na poziomie 50% 
 
 OK Google, brighten Office Light  
  – aby zwiększyć jasność 
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9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
Urządzenie może być czyszczone tylko za pomocą suchej ściereczki lub papierowego 
ręcznika. Nie dopuszcza się użycia wody ani żadnych innych płynów do czyszczenia 
urządzenia. 
 

10. PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE 
W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi 
poradami. 
 

Urządzenie się nie 
uruchamia 

Sprawdź, czy zasilanie jest włączone. 
Sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. 
Sprawdź, czy gniazdo, do którego wkręcono urządzenie 
jest sprawne. 

Nie mogę sparować 
smartfona / tabletu z 

urządzeniem 

Sprawdź, czy smartfon/tablet jest połączony  
z routerem poprzez sieć Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), a na 
routerze wybrano dla tej sieci kanał w zakresie 1 do 10.  
Sprawdź, czy na routerze nie są ustawione zabezpieczenia 
lub zbyt mała ilość adresów IP do urządzeń łączących się 
z routerem. 

Nie działają scenariusze 

Sprawdź, czy scenariusz jest włączony. 
Sprawdź, czy zaistniały warunki do uruchomienia 
automatyzacji lub scenariusza. 
Sprawdź, czy w automatyzacjach nie podano 
wykluczających się warunków. 

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta. 

 

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA 
Przechowuj czyste i wyłączone urządzenie w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł 
ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu  
z daleka od dostępu dzieci i zwierząt domowych.  
 
TRANSPORT URZĄDZENIA 
Podczas transportu nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje, wstrząsy  
i uderzenia. Podczas obsługi przenoś urządzenie trzymając pewnie za obudowę. Nie 
narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć. 
 
 

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
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12. GWARANCJA I SERWIS 
Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku 
gwarancji należy kontaktować się z infolinią producenta. Produkt oddawany do 
naprawy powinien być kompletny i najlepiej w oryginalnym opakowaniu. 
 

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI 
mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że HYKKER SMART ŻARÓWKA 
7W Z Wi-Fi jest zgodna z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji 
zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 

https://www.mptech.eu/qr/hykker 

 
14. PRODUCENT 

mPTech Sp. z o.o. 
ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
Infolinia: (+48 71) 71 77 400 
Wyprodukowano w Chinach 

Numer partii: 201907 
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1. INTRODUCTION 
Thank you for choosing our product. We are confident that its use will be a great 
pleasure for you. Please read the user manual carefully before using the product, in 
particular the instructions on safe use. Please keep this manual in order to be able to 
refer to it while using the product. 
The colours of the actual product may vary slightly from the illustrations in the manual.  
 

Wi-Fi® Wi-Fi logo are a registered trademarks Wi-Fi Alliance association. 
 

2. INTENDED USE 
The Wi-Fi bulb is designed to illuminate rooms. Control by means of an application 
allows you to make the most of its potential. 
 

3. TECHNICAL DATA  
Device 7W WIFI HYKKER LIGHT BULB 
Model SL-0392 
Power supply parameters 220-240V~ 50/60Hz, 7W 
Thread E27 
Minimum service life 20 000h 
Number of operating cycles 10 000 
Colour of light White, adjustable between 2700 and 6000K 
Illumination angle: 202° 
Luminous flux 650lm 
Communication Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz 

Application 
The application in Polish language cooperates 
with Android 5.0 or higher. 

 
4. PRINCIPLES OF SAFE USE 

Read the entire user manual carefully before use. Keep it for future reference. 
 

WARNING! To avoid damage to your eyesight, do not look into the light 
beam directly and its reflection on smooth reflective surfaces. A strong 
bean of light may cause permanent eye damage! 
1. Do not switch on the device when the use of mobile phones is prohibited or if it 

might cause interference or danger  
2. Always abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings conveyed by 

the staff of the entity where you wish to use the device. Do not use the device near 
flammable fabrics. 

3.  The device has no user-serviceable parts. In case of damage to the appliance, 
please dispose of it in accordance with local regulations. 
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4. The manufacturer is not responsible for any problems caused by unauthorized 
modifications to the equipment.  

5. This device should not be operated by people (including children) with limited 
physical or mental abilities, as well as by people with no earlier experience in 
operation of electronic equipment They may use the device only under supervision 
of people responsible for their safety. 

6. Protect the device from water and other liquids. Avoid using the device in 
environments with high humidity like kitchens or bathrooms. Water particles may 
cause moisture to appear in the device, which adversely affects the electronics and 
may cause damage to the equipment.  

7. The device emits electromagnetic waves in the radio frequency range from 2412 
GHz to 2472 GHz, with a maximum power level of 16.30 dBm EIRP. HYKKER 
SMART ŻARÓWKA 7W Z Wi-Fi complies with safety standards and radio frequency 
recommendations. All wireless devices may cause interference to other devices. 

8. In the European Union Member States, a WLAN network may be used indoors 
without any restrictions.  

9. The device should not be used in dusty conditions. Make sure that children and 
animals do not have access to the product. Damaged product can have cracks or 
broken parts with dangerous sharp edges. Do not expose the device to sunlight and 
do not place it in close proximity to heat-generating devices. Plastic parts may 
deform, which may affect the operation of the device or cause it to break down 
completely.  

10. Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 
40°C/104°F). Extreme temperatures can affect service life of the device. Avoid 
contact of the battery with liquids and metal objects, which may result in total or 
partial damage to the battery. 

11. Cleaning and maintenance of the appliance must be carried out as described in 
section 9. CLEANING AND CONSERVATION. These activities may be performed by 
children, but only when they are at least 8 years old and are supervised by an adult. 

12. Do not use the unit if it has fallen to the ground or is visibly damaged. 
 
 

5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS 

 
Symbol for cardboard. 

 

The packaging of the device can be recycled in accordance with local 
regulations. 
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This symbol indicates a device intended for indoor use. 

 

This symbol indicates that products marked with such sing should not 
be disposed of, or thrown away with household waste. Failure to 
comply with these rules may result in a fine. The user is obliged to get 
rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to 
designated recycling point in which dangerous waste are being 
recycled. To obtain information on where and how to dispose of used 
electrical and electronic equipment in an environmentally friendly 
manner user should contact their local government office, the waste 
collection point, or point of sale, where the equipment was purchased. 

 

The mark placed on the product indicates that the product complies 
with the basic requirements and other provisions of the so-called 
"Directive of the 'New Approach' Directive of the European Union. 

 

This symbol indicates that the device is not intended for use with 
dimmers. 

 
6. THE CONTENTS OF THE SET 

After unpacking, check that all replaced parts are in the package and that the device is 
working properly. Included in the set: 

1. HYKKER 7W WI-FI LIGHT BULB 
2. User manual 

 
If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer. 
 
We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the container out 
of reach of children. 

 
You can obtain a free printed version of the manual with the large font size or 

download it from the web address below: 
https://www.mptech.eu/qr/hykker 

 
The warranty terms and conditions can be found on the website: 

www.mptech.eu/gwarancja 
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7. APPEARANCE OF THE DEVICE AND ITS COMPONENTS 
 

 
 

8. USE 

 CAUTION! The bulb must be mounted by qualified persons with knowledge and 
experience in the installation of electrical equipment.  

 CAUTION! Risk of electric shock! All assembly, disassembly and service work must 
only be carried out when the electrical installation is switched off. The work area has to be 
protected against moisture and access of bystanders and animals. 

 CAUTION! The bulb is not suitable for operation with a dimmer. 
 
 

Semi-transparent cover 

Housing 

E27 thread 
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MOUNTING OF THE LIGHT BULB 

 Do nothing forcibly, as this may result in damage to the device and void the warranty. 
We recommend that you be careful when mounting the bulb. A bulb can crack and sharp 
parts can cause injury.  
 
To mount the bulb in the holder, remove the bulb from its packaging and, holding it by 
the housing, screw it into the E27 threaded holder until you feel resistance.  
 
REMOVING OF THE LIGHT BULB 

 The bulb can only be removed from the holder after it has cooled down and the power 
has been turned off. 
 
To remove the bulb, follow steps “MOUNTING OF THE LIGHT BULB” in reverse order. 
 
CONNECTING THE DEVICE TO A WI-FI NETWORK AND CONTROL APPLICATION 

 To ensure proper connection between the device and the router, it must support 
802.11 b/g/n (2.4 GHz) Wi-Fi standard, and the channel must be set to any channel within 
the 1-10 range. 
 
When the device is launched, it should search for available networks that meet its 
requirements and wait for the signal from the device on which the management 
application will be running. It can take up to several minutes to start the device 
immediately after switching it on or resetting it, depending on the number of available 
networks that meet the requirements of the device. 
 
RESET THE DEVICE 
The device does not have any physical buttons. It can only be reset by switching the 
power supply on and off after it has been mounted in a socket with a current 
connection. Make sure the bulb is switched on. To put the bulb into pairing mode, 
follow the following sequence to turn the bulb on and off, maintaining a time interval 
of 1 second between actions: 

On - Off - On - Off - On - Off -On 
The bulb should start blinking after a while - that means it's ready to pair with your Wi-
Fi network and app. 
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APPLICATION FOR DEVICE OPERATION 
The application we recommend to use the device with, is the "Hykker Smart Home", 
which can be downloaded from the address: 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hykker.livebest 
 

or by scanning the QR code below: 

 
After the installation of the application, you should launch it and give it the required 
permissions. When returned to the application, the login menu will appear. If you have 
not created an application access account before, you should create one by clicking 
the "Register" option. Registration can be done via e-mail or telephone number, to 
which a verification code will be sent to confirm that number or e-mail. 

 When entering a name and password, we recommend that you do not use characters 
that are specific to the language you are using on your smartphone or tablet.  
 
Once you have entered it and set the password, select "Add family". Here you can enter 
any name you like, set the location (GPS must be switched on) and select the room 
(also name it) in which the device will be installed. After determining, select "Done" in 
the upper right corner of the window. The account is preset.  
In the "Me" tab you can edit the data - "Family management". There is also a message 
center where all messages related to connected devices are collected, and you can edit 
basic application settings and use the help center.  
In the "Home" tab, select "+" located in the top right corner of the application window. 
Select "Lighting Devices". 
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 For a smartphone or tablet to connect properly to the camera via a router when first 
configured, it must support 802.11 b/g/n (2.4 GHz) Wi-Fi and be connected to the same 
network as the device. 
 
A screen "Add Device" will appear. If the bulb starts blinking when plugged in, it's ready 
to pair with your Wi-Fi network and app. If it does not blink, manually set it into pairing 
mode making sure it is off and follow the sequence below to turn the light bulb on and 
off with a 1 second interval between actions:  
 

On - Off - On - Off - On - Off –On 
 

The bulb will start blinking - that means it's ready to pair with your Wi-Fi network and 
app. Confirm your desire to search for a device on the application.  
You may be asked to enable the location of the smartphone/tablet with the application 
running. In this case, turn on the location and repeat the previous step. When the Wi-Fi 
network that your smartphone/tablet is connected to is displayed, enter the password 
and confirm by clicking "Confirm". The search for the device will start via the router. 

 If the application does not find the device despite attempts to do so, turn it off and 
then re-enter the pairing mode described above. 
 
When the application locates and connects with the device (after reaching 100% in the 
application window), the application will confirm the pairing. If this does not happen, 
the device will be re-paired after a reset. 
Name the bulb (eg. Bulb) and specify the location where it will be used. Confirm by 
selecting "Save". 
The software can handle multiple devices of this type at once. Give it a name and specify 
the room where it will be used (eg. Living room, Workshop, Garage, Corridor, Office, Waiting 
Room) will allow you to distinguish them from each other when using remote control. 
 
A window with a large bulb symbol will appear on the application screen - it can be 
used to turn it on or off. In its top right-hand corner there is an icon that allows you to 
view information about the status of the device, network connection, etc. Here you can 
also remove the device from the application, restore its factory settings, etc. There are 
also tabs available such as White (setting the brightness and warmth of light), Timer 
(setting the schedule for switching the device on and off). 
 
 
 
 



HYKKER SMART     EN 

          25          

ADVANCED APPLICATION FUNCTIONS (AUTOMATION AND SCENARIOS) 

 Automation and scenarios allow for very convenient and efficient use of the light 
bulb, which can afterwards be used as element of a smart home. Using a few light bulbs 
and setting different scenarios for them will allow to fully automate their work depending on 
the user's expectations. For example, you can control the lighting of rooms depending on 
the time of day (switching on in the evening and off in the morning), the temperature in the 
area (presentation whether it is cold or warm), etc. The application is limited only by the 
number of light bulbs and the imagination of the user. 

 We recommend giving a descriptive name that includes the conditions and operation 
of automation and scenarios. Such a name will make it easier to find a particular automation 
or scenario when a user creates more of them and wants to use or modify them later. 
 
In the "Smart" tab you can set various advanced actions related to the device. By 
selecting "Automation" you can set the actions that should happen when the set 
condition related to temperature, humidity, general weather forecast, sunrise or sunset, 
individually selected schedule, operating status of the device is met. There may be 
several conditions and the user determines whether all of them must be present or 
whether one of them is enough to launch the action. 
 
You can choose between actions such as scenario execution, start automation 
(usually it is another automation set by the user), send a reminder, execute a delay, 
operate the selected device. You can also choose the time when the automation will 
be in force, i.e. whole day (24h), day (from sunrise to sunset in a given location), night 
(from sunset to sunrise in a given location), any customed hours. In addition, the user 
decides on which days of the week the action is to be performed.  
 
After setting all parameters, save the automation settings by selecting "Save" in the 
upper right corner and enter the name for the automation. Scenarios allow to combine 
automation with direct actions on devices and delays in their execution. Scenarios are 
added to the "Home" home screen and allow you to conveniently turn them on or off.  
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CONNECTING TO GOOGLE HOME 

 To be able to connect your device to Google Home, you must have configured your 
device with Hykker Smart Home in advance. 
 
Install the Google Home application on your smartphone, which can be downloaded 
from: 
 
play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.chromecast.app 
 
or by scanning the QR code below: 
 

 
 

After the installation, start Google Home and click "Start". Select your Google Account 
or create a new one. Watch the instructional video or dismiss it.  
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Create a house by clicking "Get started". 

 

  
Select "Works with Google". Google compatible hardware manufacturers will be listed.  
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Find and select "Tuya Smart".  

 
Then select "Poland" and enter the e-mail address where the "Hykker Smart Home" 
application was registered and the password to access it. Press "Link now" and 
authorise access to the service. Once your accounts are connected, you can return to 
the home screen of Google Home, where you can see the supported devices.  

You can start using it to manage your devices. 
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OPERATION VIA GOOGLE ASSISTANT 
You can control your devices using the voice commands recognized by the Google 
Assistant.  

 In order to use the voice commands of the Google Assistant, you must enable the 
English language support in the Google Assistant. Not all commands are active in Polish. 
In order for everything to work properly, click on the selected device and at the bottom 
of the screen and click "Add to room".  

 
Then "Home" > "Next" > "Move device" and select or add a room.  

 

 
In our case, we have selected "Office" > "Next". Go back to the main screen and click on 
"Office".  
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Then in the upper right corner of the screen 
select the "Device settings" mode, click the 
"Name" field and change the name to its 
English equivalent - in our case it will be 
"Office" and "Save" result. Then click on 
"Żarówka" > "Name" " and change the name to 
its English equivalent - in our case it will be 
"Light" and "Save"  
result. 
If these conditions are met, you can start 
controlling your device from the Google 
Assistant by issuing commands such as: 
 

 OK Google, turn on Office Light  
 – to switch off the device 
 

 OK Google, turn off Office Light  
 – to switch off the device 
 

 OK Google, set Office Light to 50 percent  
 – to set light to 50% 
 

 OK Google, brighten Office Light  
 – to increase the brightness 
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9. CLEANING AND MAINTENANCE 
The device may only be cleaned with a dry cloth or paper towel. It is forbidden to use 
water or any other liquids to clean the device. 
 

10. TROUBLESHOOTING 
In case of any problems with the device, please refer to the following tips. 

The device does not 
start 

Check that the power is on. 
Check whether the device is damaged. 
Check whether the socket to which the device was screwed 
in is operational. 

I cannot pair my 
smartphone / tablet 

with my device 

Check that the smartphone/tablet is connected to the 
router via 802.11 b/g/n (2.4 GHz) Wi-Fi network, and the 
channel selected on the router is 1 to 10 for this network.  
Make sure that the router does not have any security 
settings or too few IP addresses for the devices connecting 
to the router. 

The scenarios do not 
work 

Check if the scenario is switched on. 
Check if there are any conditions to start automation or 
scenario. 
Check whether there are no contradictory conditions in 
automation. 

If the problem persists, contact the manufacturer's service department. 

 

STORAGE OF EQUIPMENT 
Keep the unit clean and switched off in a dry place away from heat and moisture 
sources. It is best to place the device in its original packaging, away from children and 
pets.  
 
TRANSPORT OF THE DEVICE 
Do not expose the unit to excessive vibration, shock or impact during transportation. 
When handling, only carry the unit holding it securely by the housing. Do not expose 
the device to heat or moisture. 
 

12. WARRANTY AND SERVICE 
The product is covered by a 2 year warranty from the date of sale of the product. If you 
need warranty repair, please contact the manufacturer's hotline. The product returned 
for repair should be complete and preferably in its original packaging. 

11. STORAGE AND TRANSPORT 
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13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN STANDARDS 
mPTech Ltd. hereby declares that HYKKER SMART 7W WI-FI Light bulb is 
compliant with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration 
of Conformity is available at the following Internet address: 

https://www.mptech.eu/qr/hykker 

 
14. MANUFACTURER 

mPTech Sp. z o.o. 
Nowogrodzka 31 street 

00-511 Warsaw 
Poland 

Helpline: (+48 71) 71 77 400 
Manufactured in China 

Lot number: 201907 
 

 


