
NÁVOD K POUŽITÍ  
  Chytrá žárovka LUXUS Smart GU10

Zpětný odběr elektroodpadu
 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány spo-
lečně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a 
lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu 
o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz 
a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.eva.cz

Záruční prohlášení
Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete  maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných 
kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem 
k reklamaci. 

· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a 
pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na 
závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. 
Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při pře-
pravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např.živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné 
síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění.  Výrobky  jsou určeny  
pro  použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. 
V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad 
o koupi výrobku. 
V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. 

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:
Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, tel.: +420 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz - www.eva.cz

Návod na instalaci aplikace:
1) Vyhledejte na App Store nebo Google Play doporučenou aplikaci „Smart life“, stáhněte do svého zařízení a 

nainstalujte
2) Spusťte aplikaci Smart Life a klikněte na tlačítko registrovat (v případě že již aplikaci využíváte pro jiné 

produkty chytré domácnosti, pokračujte s Vaším stávajícím účtem a přejděte k části zapojení žárovky).
3) Zadejte Vaší e-mailovou adresu, pomocí které se budete přihlašovat do aplikace a klikněte na tlačítko „Načtě-

te ověřovací kód“.
4) Na Vámi zadanou e-mailovou adresu přijde e-mail s ověřovacím kódem, který zadejte do aplikace.
5) Nastavte si heslo. Heslo musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jednu číslici a jeho délka musí být v 

rozmezí 6-20 znaků.

Zapojení žárovky a propojení s aplikací:
1) Při vypnutém světle zašroubujte žárovku do objímky. A ujistěte se, že žárovka je v dosahu signálu Vaší Wi-Fi 

sítě s parametry uvedenými výše.
2) Ujistěte se, že Váš telefon je připojený k Wi-Fi síti, pomocí které budete žárovku ovládat.
3) Zapněte aplikaci a klikněte na tlačítko „Přidat zařízení“(pokud již nějaké zařízení přidané máte, použijte ikonu 

„+“ v pravém horním rohu.
4) Přejděte do záložky „Lighting“ a vyberte položku „Světla (Wi-Fi)“, v případě že vyberete jinou položku, nebude 

žárovka fungovat správně a nebude možné používat všechny její funkce.
5) Nyní přepínáním vypínače světla spusťte párovací režim. Režim aktivujete plynulým trojitým zapnutím (zap./

vyp./zap./vyp./zap.) a žárovka se rozbliká)
6) Pakliže se žárovka rozblikala, potvrďte tuto skutečnost v aplikaci kliknutím na tlačítko „Confrim indicator 

rapidly blink“.
7) Zadejte heslo, které máte nastavené pro přístup Vámi vybrané Wi-Fi sítě, název této sítě bude zobrazen nad 

řádkem, kde budete zadávat heslo.
8) Potvrďte heslo tlačítkem „OK“ a tím spustíte automatické párování s telefonní aplikací.
Pozn.: V před potvrzením se ujistěte, že žárovka stále bliká, pokud ne opakujte spuštění párovacího režimu.
9) V průběhu párování žárovka přestane blikat, tím je indikováno spárování s aplikací. I poté nechte párovací 

režim doběhnout.
10) V případě, že proběhlo párování v pořádku, zobrazí se vám stránka „Přidáno úspěšně“. Zde doporučujeme 

pomocí symbolu tužtičky upravit název, pro pozdější přehlednost používaných zařízení. Vše podvrďte tlačít-
kem „Dokončeno“. Pozn.: Párovat můžete i více žárovek společně.

Dodatečné informace ke kompatibilitě žárovky: Smart řešení domácnosti
Žárovka je uzpůsobena používání v chytré domácnosti. Je kompatibilní s Google Home, Amazon Echo a Tmall Genie.

Model Smart GU10 5.5W
Patice GU10
Ra ≥ 80
SDCM < 6
PF > 0.5
Hg 0,0mg
Teplota chromatičnosti 3000K-6500K
Funkce RGB+CCT+stmívatelná
Příkon 5,5 W
Ekvivalent klasické žárovky 60W
Jmenovité napětí AC 220-240V, 50Hz
Světelný tok 400lm
Energetická třída A+
LED diody 15xSMD2835 (3000K)

+15xSMD2835 (6500K) 
+4x SMD3535 (RGB)

Nominální životnost 15 000 h
Průměrná životnost 25 000 h
Nominální Počet spínacích cyklů 40 000x
Úhel vyzařování 100°
Výška 56 mm
Průměr 50 mm
Hmotnost 32 g
Pracovní teplota -20°C až 40°C
Síťové připojení Wi-Fi 2,4GHz (802.11 b/g/n)
Obsah balení: 1x zařízení, 1x návod k použití

Vážení zákazníci pečlivě uschovejte doklad o zaplacení. Před použitím si přečtěte návod k použití.


