
CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.
Tento výrobek slouží k osvětlení vnitřních prostor.

POSTUP INSTALACE
INSTALACE ŽÁROVKY
Nainstalujte žárovku do kompatibilního svítidla.

Poznámky:
1. Při instalaci, vyjímání nebo kontrole žárovky se ujistěte, že je 

vypnuto napájení. 
2. Nepoužívejte tento výrobek v lampě se stmívačem (např. stolní 

lampa s kulatým spínačem stmívače), aby nedošlo k poškození 
výrobku. 

3. Nepoužívejte žárovku ve vlhkém prostředí.
4. Nepoužívejte žárovku v úzkém a špatně větraném stínítku lampy, 

které může oslabit signál a způsobit problémy s odvodem tepla.

SPOJENÍ S APLIKACÍ MI HOME / XIAOMI HOME
Tento produkt lze ovládat aplikací Mi Home / Xiaomi Home* 
a propojit i s dalšími chytrými zařízeními ve vaší domácnosti.
Aplikaci vyhledejte v obchodě Google Play nebo Apple App Store 
a nainstalujte. Pro rychlejší instalaci naskenujte QR kód v manuálu, 
který vás do obchodu s aplikacemi automaticky přesměruje. Máte-li 
aplikaci již nainstalovanou, otevřete ji a klepněte na tlačítko „+“ 
v pravém horním rohu pro přidání zařízení. Nové zařízení můžete 
přidat vyhledáním zařízení v seznamu nebo spustit automatické 
vyhledávání. Poté postupujte podle pokynů průvodce v aplikaci.

*V Evropě je aplikace označována jako Xiaomi Home (neplatí pro 
Rusko).

Poznámka: Aplikace je průběžně 
aktualizována, její funkce, vzhled i název se 
můžou měnit a výrobce si vyhrazuje právo 
na provádění těchto aktualizací a změn bez 
předchozího upozornění.Poznámka: Aplikace 
mohla být aktualizována, postupujte podle 
pokynů pro aktuální verzi aplikace.

PROPOJENÍ MI ZAŘÍZENÍ S APLIKACÍ GOOGLE 
ASSISTANT
Aplikaci Mi Home / Xiaomi Home je možno propojit s aplikací Google 
Assistant a ovládat zařízení připojená k Mi Home / Xiaomi Home 
prostřednictvím této aplikace Google.
1. Do vyhledávání v aplikaci Google Assistant zadejte „Mi Home / 
Xiaomi Home“, poté klepněte na       a přihlaste se ke svému účtu 
Xiaomi.
2. Klepněte na Nastavení > Ovládání       zařízení a postupujte podle 
pokynů na obrazovce. Jakmile se vám podaří účty propojit, můžete 
Mi zařízení ovládat i z aplikace Google Assistant.

PROPOJENÍ MI ZAŘÍZENÍ S APLIKACÍ AMAZON 
ALEXA
Aplikaci Mi Home / Xiaomi Home je možno propojit i s aplikací 
Amazon Alexa a ovládat zařízení připojená k Mi Home / Xiaomi 
Home prostřednictvím této aplikace.
1. V aplikaci Amazon Alexa klepněte na vyhledejte „Mi Home / 
Xiaomi Home“, vyberte správnou dovednost a klepněte na     . 
Poté se přihlaste k vašemu účtu Xiaomi.
2. Po úspěšném propojení účtů klepněte na VYHLEDAT ZAŘÍZENÍ 
a postupujte podle pokynů na obrazovce. Jakmile se vám podaří 
účty propojit, můžete Mi zařízení ovládat i z aplikace Amazon 
Alexa.
Poznámka: Název Mi Home nebo Xiaomi Home se může 
v závislosti na jazyku a regionu lišit.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
Pomocí spínače pětkrát za sebou zapněte a vypněte žárovku. 
Před každým opakováním počkejte 2 sekundy. Jakmile žárovka 
pětkrát za sebou pomalu zabliká a restartujte se, bylo tovární 
nastavení úspěšně obnoveno.
Poznámka: Pokud chcete žárovku připojit k nové síti, nejprve 
obnovte tovární nastavení. 

FUNKCE PRODUKTU VAROVÁNÍ:
1. Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, že napětí ve vaší síti 

odpovídá pracovnímu napětí tohoto výrobku. Použití tohoto 
výrobku s jiným než doporučeným napětím může produkt 
poškodit a představuje bezpečnostní riziko.

2. Výrobek nerozebírejte, protože světelné diody mohou poškodit 
oči. 

3. Žárovka se během provozu zahřívá. Nepoužívejte žárovku delší 
dobu v uzavřeném držáku. Zajistěte řádnou ventilaci vzduchu 
v okolí žárovky, aby byl zajištěn odvod tepla.

4. Pouze pro vnitřní použití.
5. Před instalací odpojte přívod energie, abyste předešli zásahu 

elektrickým proudem.
6. Nepoužívejte žárovku v místech, kde je vystavena vodě.
7. V případě lamp s výrazně vyšší hmotností než lamp, za které jsou 

nahrazeny, věnujte pozornost skutečnosti, že zvýšená hmotnost 
může snížit mechanickou stabilitu některých lamp a objímek 
a narušit vytváření kontaktů.

SPECIFIKACE
Model: XMBGDP01YLK
Svítidlo lampy: E27
Jmenovitý výkon: 8 W
Světelný tok: 810 lm
Jmenovitý příkon: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,04 A
Teplota barvy: 2 700 K
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Životnost zařízení: Cca 25 000 h
Provozní teplota: od -10 °C do 40°C
Provozní vlhkost: 0 – 85% (relativní vlhkost)
Provozní frekvence: 2 412 - 2 472 MHz
Maximální výstupní výkon: 15,31 dBm
Rozměry: φ 60 × 116 mm

Wi-Fi připojení
(bez řídicí jednotky)

Nastavitelný jas 
(40–810 lm)

Chytré připojení

Plánování 
Zapnutí/Vypnutí

Ovládání pomocí 
chytré aplikace

Hlasové ovládání

Úspora energie

Extra dlouhá 
životnost

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat 
v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně 
s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny 
elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se 
všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných 
místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních 
i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá 
minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další 
informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu 
nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. 
(a Mi Ecosystem company) prohlašuje, že typ rádiového zařízení 
typu XMBGDP01YLK je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. 
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této 
internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda
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Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto 
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.
Tento výrobok slúži na osvetlenie vnútorných priestorov.

POSTUP INŠTALÁCIE
INŠTALÁCIA ŽIAROVKY
Žiarovku nainštalujte do kompatibilného svietidla.

Poznámky:
1. Pri inštalácii, vyberaní a kontrole žiarovky sa ubezpečte, že 

napájanie je vypnuté. 
2. Nepoužívajte tento výrobok v lampe so stmievačom (napr. 

v stolnej lampe s okrúhlym spínačom stmievača), aby 
nedošlo k poškodeniu výrobku. 

3. Žiarovku nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
4. Žiarovku nepoužívajte v úzkom a zle vetranom tienidle 

lampy, ktoré môže oslabiť signál a spôsobiť problémy 
s odvádzaním tepla.

SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI HOME
Tento produkt je možné ovládať aplikáciou Mi Home / Xiaomi 
Home* a prepojiť aj s ďalšími inteligentnými zariadeniami vo vašej 
domácnosti. Aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play alebo 
Apple App Store a nainštalujte. Pre rýchlejšiu inštaláciu naskenujte 
QR kód v manuáli, ktorý vás do obchodu s aplikáciami automaticky 
presmeruje. Ak máte aplikáciu už nainštalovanú, otvorte ju a kliknite 
na tlačidlo „+ ‚‘ v pravom hornom rohu pre pridanie zariadenia. Nové 
zariadenie môžete pridať vyhľadaním zariadenia v zozname alebo 
spustením automatického vyhľadávania. Následne postupujte podľa 
pokynov sprievodcu v aplikácii.
*V Európe je aplikácia označovaná ako Xiaomi Home (neplatí pre 
Rusko).

Poznámka: Aplikácia je priebežne 
aktualizovaná, jej funkcie, vzhľad a názov sa 
môžu meniť a výrobca si vyhradzuje právo 
na vykonávanie týchto aktualizácií a zmien 
bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOJENIE MI ZARIADENIA S APLIKÁCIOU GOOGLE 
ASSISTANT
Aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home možno spojiť s aplikáciou Google 
Assistant a ovládať zariadenia pripojené k Mi Home / Xiaomi Home 
prostredníctvom tejto aplikácie Google.
1. Do vyhľadávača v aplikácii Google Assistant zadajte „Mi Home 

/ Xiaomi Home“, potom klepnite na      a prihláste sa k vášmu 
účtu Xiaomi.

2. Klepnite na Nastavenie > Ovládanie >       a postupujte podľa 
pokynov na obrazovke. Po prepojení účtov môžete Mi zariadenie 
ovládať aj z aplikácie Google Assistant.

SPOJENIE MI ZARIADENIA S APLIKÁCIOU 
AMAZON ALEXA
Aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home možno spojiť aj s aplikáciou 
Amazon Alexa a ovládať zariadenia pripojené k Mi Home / Xiaomi 
Home prostredníctvom tejto aplikácie.
1. V aplikácii Amazon Alexa klepnite na „Schopnosti a hry“, 

vyhľadajte „Mi Home / Xiaomi Home“, vyberte správnu 
schopnosť a klepnite na      . Potom sa prihláste k vášmu 
účtu Xiaomi.

2. Po úspešnom prepojení účtov klepnite na      a postupujte 
podľa pokynov na obrazovke. Po prepojení účtov môžete 
Mi zariadenie ovládať aj z aplikácie Amazon Alexa.

Poznámka: Názvy Mi Home a Xiaomi Home sa môžu v závislosti 
od jazyka a regiónu líšiť.

OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA
Spínačom päťkrát po sebe zapnite a vypnite žiarovku. Pred 
každým opakovaním 2 sekundy počkajte. Keď žiarovka päťkrát po 
sebe pomaly zabliká a reštartujte sa,  továrenské nastavenie bolo 
úspešne obnovené.
Poznámka: Ak chcete žiarovku pripojiť k novej sieti, najprv 
obnovte továrenské nastavenie. 

VAROVANIE:
1. Pred použitím tohto výrobku sa ubezpečte, že napätie vo vašej 

sieti zodpovedá pracovnému napätiu tohto výrobku. Použitie 
tohto výrobku s iným než odporúčaným napätím môže výrobok 
poškodiť a znamená bezpečnostné riziko.

2. Výrobok nerozoberajte, lebo svetelné diódy môžu poškodiť oči. 
3. Žiarovka sa pri používaní zahrieva. Nepoužívajte žiarovku dlhší 

čas v uzavretom držiaku. Zaistite dobrú ventiláciu vzduchu v okolí 
žiarovky, aby sa zaistilo odvádzanie tepla.

4. Iba pre vnútorné použitie.
5. Pred inštaláciou odpojte prívod energie, aby ste predišli zásahu 

elektrickým prúdom.
6. Nepoužívajte žiarovku na miestach, kde je vystavená vode.
7. V prípade lámp s výrazne vyššou hmotnosťou ako lámp, ktoré 

nahrádzajú, venujte pozornosť faktu, že zvýšená hmotnosť môže 
znížiť mechanickú stabilitu niektorých lámp a objímok a narušiť 
vytváranie kontaktov.

ŠPECIFIKÁCIE
Model: XMBGDP01YLK
Svietidlo lampy: E27
Menovitý výkon: 8 W
Svetelný tok: 810 lm
Menovitý príkon: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,04 A
Teplota farby: 2 700 K
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Životnosť zariadenia: cca 25 000 h
Prevádzková teplota: od -10 °C do 40°C
Prevádzková vlhkosť: 0 – 85 % (relatívna vlhkosť)
Prevádzková frekvencia: 2 412 - 2 472 MHz
Maximálny výstupný výkon: 15,31 dBm
Rozmery: φ 60 × 116 mm

Wi-Fi pripojenie 
(bez riadiacej jednotky)

Nastaviteľný jas 
(40–810 lm)

Inteligentné 
pripojenie

Plánovanie 
Zapnutie/Vypnutie

Ovládanie pomocou 
inteligentnej aplikácie

Hlasové 
ovládanie

Úspora energie

Extra dlhá 
životnosť

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade 
s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických 
zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu 
s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky 
elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so 
všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených 
zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom 
podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia 
a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate 
u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. 
(a Mi Ecosystem company) týmto vyhlasuje, že rádiové 
zariadenie typu XMBGDP01YLK je v súlade so smernicou 
2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii 
na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda

FUNKCIA VÝROBKU


