
NÁVOD K POUŽITÍ  
SMOOZ Music Egg  

 
Pozorně si přečtěte všechny následující instrukce a uschovejte je pro případ pozdější potřeby. 
 

NABÍJENÍ  

Před prvním použitím nechte svítidlo nabíjet 4-8 hodin.  

 

POZNÁMKY 

S jedním dálkovým ovladačem můžete najednou ovládat více svítidel.  

Jedním telefonem/tabletem/počítačem může být ve stejný čas ovládáno pouze jedno svítidlo.  

Při ovládání musí být dálkový ovladač namířen přímo na svítidlo.  

Funkce Bluetooth má dosah cca 10m. 

 

BLUETOOTH PŘIPOJENÍ  

Zapněte funkci Bluetooth na svítidle (viz instrukce k dálkovému ovladači).  

Zapněte funkci Bluetooth na svém chytrém telefonu/tabletu/počítači.  

Spárujte obě zařízení. Bluetooth jméno svítidla je: Smooz Music Egg.  

Ztište zvuk, abyste předešli případnému poškození svého sluchu nebo reproduktoru.  

Jakmile se Vaše zařízení a svítidlo spárují, ozve se z reproduktoru „Speaker connected“.  

Nyní můžete začít přehrávat hudbu.  

Při zrušení spojení mezi svítidlem a Vaším zařízením se z reproduktoru ozve „Speaker disconnected“. 

 

OPERAČNÍ INSTRUKCE  

Svítidlo se zapíná/vypíná pomocí tlačítka ve spodní části. 

 

DÁLKOVÝ OVLADAČ  

Dálkový ovladač má dosah max 4 m.  

Jedním dálkovým ovladačem lze ovládat více svítidel najednou 

 

1. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí světla a Bluetooth (zvuku). – 

Funkce Bluetooth je zapnutá, když se z reproduktoru ozve 

„Power on“.  

2. 7 různých světelných barev 

3. Svítidlo mění barvy v závislosti na rytmu hudby 

4. Časovač, svítidlo se automaticky vypne po X minutách. – 

S každým stiskem přidáte 30 minut až do max 180 minut (6 

stisknutí), sedmým stisknutím se časovač resetuje. 

5. Svítidlo pomalu prolíná všechny barvy. 

6. Stmívající funkce v 6 krocích 

7. Změna barvy (teplejší – studenější bílá)  

8. Zvuk + -, výběr hudby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

Nikdy neotvírejte svítidlo, abyste předešli úrazů elektrickým šokem.  

Externí nabíječka a dálkový ovladač nesmí být vystaveny dešti, vlhkosti, jakékoli tekutině nebo žáru.  

Nikdy nepoužívejte externí nabíječku k jinému účelu než k nabíjení svítidla, které je ve stejném balení.  

Nikdy nepoužívejte v místě, kde se hromadí hořlavé plyny nebo kapaliny.  

IP33: Toto svítidlo není určeno k permanentnímu pobytu venku! 

Ochranná třída 3: Používejte pouze s přiloženým napájecím adaptérem (7,5V-0,6A)  

Provozní teplota svítidla je od -20 do +50°C.  

Vyřazené elektrické zařízení musí být zrecyklováno recyklační agenturou.  

Tento produkt obsahuje Bluetooth přijímač a vysílač provozující na frekvenci 2,4GHz.  

Tento produkt obsahuje akumulátor, který není vyměnitelný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributor pro Českou republiku: HOLAS Lighting, s.r.o., Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, Česká republika  

E-mail: info@holas-lighting.cz, Web: www.holas-lighting.cz   

E-mail: info@led-zahrada.cz, Web: www.led-zahrada.cz  
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