Xiaomi Philips LED
žiarovka
Používateľský manuál

Zapojenie a spárovanie
Zapojenie
Inteligentná žiarovka od Xiaomi disponuje bežnou päticou E27 a je určená do štandardnej
elektrickej siete 230 V. Žiarovku je možné použiť v bežných svetlách, lampách, lampičkách či
lustroch a ďalšie.

Pripojenie do domácej siete
Toto zariadenie je možné pripojiť k domácej bezdrôtovej sieti, aby ho bolo možné ovládať
prostredníctvom mobilného telefónu odkiaľkoľvek z internetu. Pre správny chod aplikácie
budete potrebovať mobilný telefón s iOS alebo Androidom 4.3+. Postup pre pripojenie
k zariadeniu je nasledujúci:
1. Stiahnite z Obchodu Play či Apple App Store oficiálnu aplikáciu Mi Home.
2. Zapnite aplikáciu Mi Home a zvoľte región Mainland China alebo USA.
3. Zvoľte Sign In a prihláste sa k svojmu Xioami účtu (prípadne si ho pomocou voľby Sign Up
vytvorte).
4. Kliknite na ikonu + v pravom hornom rohu.
5. Žiarovku zapojte (zaskrutkujte) a aktivujte napájanie (zapojte do zásuvky, stlačte vypínač).
6. V spodnej časti aplikácie Mi Home kliknite na tlačidlo Scan a počkajte, až sa objaví nové
zariadenie. Akciu prípadne niekoľkokrát opakujte. Vyberte ju.
7. Následne vyberte domácu Wi-Fi sieť a zadajte jej heslo.
8. Teraz dôjde k režimu spárovania. Na konci stačí iba vybrať miestnosť, kde bude zariadenie
používané, a kliknúť na Done.
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Zmena jazyku aplikácie
Pozor: štandardne nie je nastavená všade angličtina, aj keď je aplikácia na úvodnej obrazovke v
angličtine. Je nutné ešte dodatočne angličtinu zvoliť ručne v nastavení:
1. Prejdite do sekcie Profile pomocou tlačidla v pravom spodnom rohu.
2. Zvoľte možnosť Settings, následne Language.
3. Vyberte jazyk English.

Používanie aplikácie
Vďaka oficiálnej aplikácii Mi Home môžete po úspešnom spárovaní sledovať
htttpas://oituvnelás.adppalet.cozma/uřsí/zapep/nmíi-fiot/idd9k38u68d84k6o1?mlitv=,8 kde je
prítomný prístup k internetu. Inteligentnú žiarovku je možné na diaľku vypínať/zapínať, meniť jej jas či
farebnú teplotu a scény alebo nastavovať ďalšie voľby (časované zapnutie/vypnutie, premenovať
zariadenie a pod.).
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Automa�zácia
Vytváranie scén
Pomocou scén je možné združovať viac zariadení a ich akcie (spustenie/vypnu�e/zmena režimu
a pod.) do jedného zástupcu, ktorého je možné následne vyvolať jedným kliknu�m. Vďaka tomu
je možné napríklad jedným zástupcom vypnúť všetky zariadenia. Scénu je možné vytvoriť
nasledovne:
1. Zapnite aplikáciu Mi Home.
2. Kliknite na ikonu + v pravom hornom rohu a zvoľte Add scenes a Custom.
3. Následne pravidlo pomenujte a kliknite na Add Device.
4. Vyberte zariadenie a následne akciu. Pridať môžete aj viac zariadení.
5. Vytváranie dokončíte voľbou Save. Vytvorené scény sa zobrazia na úvodnej obrazovke
aplikácie, pomocou voľby Add shortcut to Home screen v sekcii More, pri jednotlivých
scénach je ich možné pridať aj ako zástupcu na plochu.

Vytváranie pravidiel
Zariadenia inteligentnej domácnos� Xiaomi je možné ľubovoľne kombinovať a vytvárať pravidlá,
ktoré sa skladajú z podmienok a akcií. Pravidlo vytvoríte nasledovne:
1. Zapnite aplikáciu Mi Home.
2. Prejdite do sekcie Proﬁle pomocou tlačidla v pravom spodnom rohu a zvoľte Automa�on.
3. Kliknite na ikonu + vpravo dole.
4. Voľbou Add Condi�on sa zvolí zariadenie a podmienka spustenia pravidla (napr. senzor
pohybu niečo zachy�). V sekcii Add Instruc�ons sa zvolí prístroj a jeho akcie (napríklad
rozsvietenie žiarovky).
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Továrenský reštart
Ak zariadenie premiestnite do miesta, kde nie je možné prijímať bezdrôtovú sieť Wi-Fi, na ktorú bolo
zariadenie spárované, je nutné vykonať továrenský reštart. Vypnite žiarovku a nechajte pár sekúnd.
Následne vykonajte 5x rýchle opakovanie rozsvietenie a zhasnu�e vypínačom na stene či lampičke
(sekvencia vypnu�a a zapnu�a by mala byť naozaj rýchla, väčšinou ani nedôjde k viditeľnému
rozsvieteniu žiarovky). Je nutné dodržať naozaj 5x zapnúť a vypnúť, v poslednom kroku nechajte
žiarovku zapnutú. Jedným krokom sa počíta zapnu�e a vypnu�e, toto celé opakovať 5x a na konci
nechať zapnutú. Ak sa nepodarí na prvý krát, proces opakujte. Zariadenie sa vrá� do továrenského
nastavenia, čo poznáte niekoľkými prebliknu�ami. Teraz ho môžete znovu pripojiť k novej bezdrôtovej
sie� (pozrite Pripojenie do domácej siete).

