
Mi LED Smart Bulb 

Používateľský manuál 

Aplikácia obsahuje používateľské 

rozhranie v anglickom jazyku. 

Dovozca: 

Beryko s.r.o. 

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

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A ÚDRŽBA 

Pozorne si prečítajte tento manuál. 

Produkt čistite iba suchou handričkou. 

Odpojte produkt od napájania, ak nebude dlhšiu 

dobu používaný. 

Uchovávajte produkt mimo dosah zvierat a malých 
detí. 
Nesprávne zaobchádzanie so zariadením 

a príslušenstvom, ich poškodenie či neodborná 

oprava môžu viesť k explózii a vzniku požiaru. 

Nepoužívajte zariadenie mimo rozsah prevádzkových 
teplôt a vlhkosti. 

ŠPECIFIKÁCIA 
Rozmery: Ø 55 x 120 mm 

Prevádzková teplota: -10 až 40 °C

Prevádzková vlhkosť:  0 – 85 % RH 

Napájanie:  220 – 240 V ~ 50/60 Hz | 0,08 A 

Výkon: 10 W (ekvivalent 60 W žiarovky) 

Svietivosť: 800 lm  

Teplota bielej farby:  1700 – 6500 K 

Konektivita Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz 

Životnosť: cca 25 000 hodín 

APLIKÁCIA MI HOME 
Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu Mi Home 

v obchode s aplikáciami. Prihláste sa Xiaomi účtom 

a ďalšími krokmi vás prevedie sprievodca inštaláciou. 

INŠTALÁCIA ŽIAROVKY 
1. Vypnite vypínač

2. Zaskrutkujte žiarovku do pätice so závitom E27.

3. Zapnite vypínač.

4. Uistite sa, že signál WiFi siete je v mieste 

inštalácie dostatočne kvalitný a internetové 

pripojenie je stabilné.

5. Spusťte aplikáciu Mi Home a vykonajte párovanie.

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV 
V prípade výskytu problémov možno budete nútený 

vykonať obnovenie továrenských nastavení žiarovky. 

Problémy, ktoré sa môžu objaviť: 

• žiarovka sa nerozsvieti 
• žiarovka bliká,
• slabá farba alebo nemožnosť meniť farbu,
• žiarovka sa nepripojí alebo nejde ovládať, iná 

porucha.

OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO 
NASTAVENIA 

Továrenské nastavenie vykonáte sekvenciou vypnutia a 
zapnutia vypínača svetla: 

1. Prepnite vypínač svetla pre zapnutie a vypnutie
žiarovky päťkrát (zapnuté 2 s, vypnuté 2 s).

2. Žiarovka začne meniť farbu a automaticky sa
resetuje.

3. Po 5 sekundách sa rozsvieti biele

4. Obnovenie do továrenského nastavenia bolo
úspešné.

VAROVANIE 
• Pred použitím sa uistite, že je vaše napätie vhodné

pre tento výrobok. Iné napätie ho môže poškodiť.
Nerozoberajte výrobok, môže poškodiť zrak.

• V priebehu prevádzky sa žiarovka zahrieva. Zaistite 
odvod tepla.

• Optické zariadenie LED osvetlenia zodpovedá
požiadavkám „Výnimky a požiadavky“ IEC 62471-
2006.

• Iba pre vnútorné použitie.

• Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Odpojte zariadenie pred manipuláciou.
Nevystavujte výrobok pôsobeniu vody.

• Nepoužívajte stmievače.

• Svetelný zdroj výrobku nie je možné vymeniť (LED 
diódy). Aplikácia Mi Home sa nepretržite vyvíja, jej
funkcie a vzhľad sa menia a to ovplyvňuje aj
funkčnosť produktu.

PREPOJENIE S INTELIGENTNÝMI 
ASISTENTAMI 

Žiarovka Mi LED Smart Bulb je kompatibilná aj 
s inteligentnými asistentmi Google Assistant a Amazon 
Alexa. 

Pozn. 

Neinštalujte Mi LED Smart Bulb do osvetlenia 

so stmievačom. Mohlo by dôjsť k poškodeniu a strate 

záruky. 

PREHLÁSENIE O ZHODE 
Produkty sú v súlade s platnými európskymi smernicami 

a normami. Prehlásenie o zhode nájdete na web. 

stránkach na www.beryko.cz/manualy

LIKVIDÁCIA VÝROBKU 
Produkt a elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, 

kábel, slúchadlá, kábel USB) by nemali byť likvidované  

s bežným domácim odpadom. 

VÝROBCA 

Pro Xiaomy Communications Co., Ltd vyrobila 
spoločnosť Quingdao Yeeling Information Technology 
Co., Ltd. International Innovation Park, 1st Keyuan 
Weiyi Road, Qingdao City, P.R. China. 

Vyrobené v Číne 
Pre viac informácií navštívte www.mi.com

http://www.beryko.cz/

