
Mi LED Smart Bulb 

Uživatelský manuál 

Aplikace obsahuje uživatelské rozhraní 
v anglickém jazyce. 

APLIKACE MI HOME 
Naskenujte QR kód nebo vyhledejte aplikaci Mi Home 
v obchodě s aplikacemi. Přihlaste se Xiaomi účtem 
a dalšími kroky Vás provede průvodce instalací. 

INSTALACE ŽÁROVKY 
1. Vypněte vypínač
2. 
3. Zapněte vypínač.
4. Ujistěte se, že signál Wi-Fi sítě je v místě instalace 

dostatečně kvalitní a internetové připojení 
je stabilní.

5. Spusťte aplikaci Mi Home a proveďte párování.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A ÚDRŽBA 
 Pozorně si přečtěte tento manuál. 
 Produkt čistěte pouze suchým hadříkem. 
 Odpojte produkt od napájení, pokud nebude delší 
dobu používán. 

 Uchovávejte produkt mimo dosah zvířat a malých 

 Nesprávné zacházení se zařízením a příslušenstvím, 
jejich poškození či neodborná oprava mohou vést 
k explozi a vzniku požáru. 

 Nepoužívejte zařízení mimo rozsah provozních 

SPECIFIKACE 
Rozměry: Ø55 x 120 mm 
Provozní teplota: -10 až 40°C 
Provozní vlhkost: 0 - 85 % RH  
Napájení: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz | 0,08 A 
Výkon: 10 W (ekvivalent 60W žárovky) 

800 lm 
Teplota bíle barvy: 1700 - 6500 K 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz 
Životnost: cca 25 000 hodin 

ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ
V případě výskytu problémů možná budete nuceni 
vykonat obnovení továrních nastavení žárovky.

Problémy, které se mohou objevit:

žárovka bliká, 
slabá barva nebo nemožnost měnit barvu, 
žárovka se nepřipojí nebo nejde ovládat, 
jiná porucha. 

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ 

vypínače světla: 
1. 

žárovky pětkrát (zapnuto 2 s, vypnuto 2 s). 
2. 

resetuje. 
3. 
4. Obnovena do továrního nastavení byla úspěšná.

VAROVÁNÍ 

Nerozebírejte výrobek, může poškodit zrak. 
Během provozu se žárovka zahřívá. Zajistěte odvod 
tepla. 

„Výjimky a požadavky“ IEC 62471-2006. 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Odpojte 
zařízení před manipulací. 
Nevystavujte výrobek působení vody. 
Nepoužívejte stmívače. 
Světelný zdroj výrobku nelze vyměnit (LED diody). 
Aplikace Mi Home se nepřetržitě vyvíjí, její funkce a 
vzhled se mění a to ovlivňuje i funkčnost produktu. 

PROPOJENÍ S CHYTRÝMI ASISTENTY 

asistenty Google Assistant a Amazon Alexa. 

Pozn. 
Neinstalujte Mi LED Smart Bulb do osvětlení 
se  stmívačem. Mohlo by dojít k poškození a ztrátě 
záruky.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Produkty jsou v souladu s platnými evropskými 
směrnicemi a normami. Prohlášení o shodě naleznete 

LIKVIDACE VÝROBKU 
Produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, 
kabel, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány 
s běžným domácím odpadem. 
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Vyrobeno v Číně 

Dovozce:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

na www.beryko.cz/manualy


