
NÁVOD K POUŽITÍ  

SMOOZ Can 

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

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

Nikdy neotevírejte svítidlo. Předejdete tak možnému úrazu elektrickým šokem.  

Nevystavujte svítidlo dešti, vlhkosti, tekutinám nebo žáru.  

Nikdy nepoužívejte v místě, kde jsou uskladněny hořlavé plyny nebo tekutiny. 

IP20: Svítidlo není navrženo pro permanentní pobyt venku!  

Používejte pouze s přiloženým USB kabelem.  

Likvidace tohoto zařízení musí být provedena recyklační agenturou. 

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

Tento produkt obsahuje akumulátor, který nelze vyměnit. 

NABÍJENÍ  

Před prvním použitím nechte svítidlo nabíjet po dobu 4-6 hodin. Svítidlo nabíjejte pomocí přiloženého kabelu s USB 

konektorem, který je kompatibilní s USB portem každého počítače nebo nabíjecího adaptéru s výstupem 5V (obr. 2). Při 

nabíjení svítidla bude u ovládacího panelu svítit červené světýlko (obr. 4F), po jehož zhasnutí je svítidlo plně nabité.  

Pro udržení životnosti akumulátoru je důležité jeho pravidelné nabíjení (doporučujeme nabíjet každé 3 měsíce). Kompletně 

vybitý nebo nabitý akumulátor se může poškodit. Akumulátor musí být nabíjen standardním nabíjecím adaptérem 5V DC. 

Jakékoliv jiné napětí nebo nabíjecí adaptér nízké kvality může akumulátor poškodit.  

PROVOZNÍ INSTRUKCE 

Obecné – Obrázek 4 

A. Tlačítko zapnout/vypnout. Při zapnutí se svítidlo rozsvítí teplou bílou barvou světla. Bluetooth se zapíná automaticky se 

zapnutím svítidla, z reproduktoru se ozve: „Bluetooth mode has been switched on“. Při vypnutí svítidla se z reproduktoru 

ozve pípnutí a celý přístroj je vypnutý.  

B. Stiskněte toto tlačítko krátce pro přehrání další písničky na micro SD kartě nebo ve Vašem zařízení. Při delším stisknutí 

tohoto tlačítka zvýšíte hlasitost hudby.  

C. Tlačítko pro přehrávání a pozastavování hudby. Při používání tohoto svítidla jako reproduktoru lze tímto tlačítkem 

přijmout příchozí hovor a ukončit ho.  

D. Stiskněte toto tlačítko krátce pro přehrání předchozí písničky na micro SD kartě nebo ve Vašem zařízení. Při delším 

stisknutí tohoto tlačítka snížíte hlasitost hudby.  

E. Stiskněte toto tlačítko krátce pro aktivaci a deaktivaci funkce Bluetooth. Pokud je Bluetooth vypnutý a aktivní je pouze 

světlo, ozve se z reproduktoru „Lighting“.  

F: Indikátor nabíjení (červená LED).  

Osvětlení – Obrázek 3 

Svítidlo se při zapnutí automaticky rozsvítí teplou bílou barvou. Nastavení barev svícení se provádí dotekem na 

reproduktoru.  

Teplá bílá 

Svítidlo lze stmívat dotekem na reproduktoru.  

Stmívání se provádí ve čtyřech krocích: vypnuto – tlumené světlo – střední svítivost – nejvyšší svítivost (obr. 3). 

Přidržením prstu na svítidle déle než 3 vteřiny, lze svítidlo přepínat mezi teplým bílým a barevným svícením. 

RGB 

Barevné svícení lze nastavit v 7 režimech.  

Prvních 5 režimů jsou: červená – modrá – zelená – fialová – modrá 

V 6. režimu se barvy automaticky střídají.  

V 7. režimu svítidlo reaguje na hudbu, která se právě přehrává.  



BLUETOOTH PROPOJENÍ 

Zapněte svítidlo. Z reproduktoru se ozve: „Bluetooth mode has been switched on“.   

Zapněte funkci Bluetooth na svém mobilním zařízení.  

Spárujte obě zařízení. Bluetooth jméno svítidla je: Smooz Can.  

Jakmile se obě zařízení spárují, ozve se z reproduktoru: „Paired“.  

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

Nyní můžete začít přehrávat hudbu. 

Při zrušení připojení se z reproduktoru ozve: „waiting for pairing“.  Pokud je svítidlo zapnuté, automaticky se připojí 

k jakémukoliv zařízení, ke kterému bylo v minulosti připojeno.  

Jedno svítidlo lze ovládat pouze jedním mobilním zařízením.  

Bluetooth má dosah cca 10 m.  

PŘIJÍMÁNÍ TELEFONNÍCH HOVORŮ  

Pokud přijímáte telefonní hovor při poslechu hudby, můžete hovor poslouchat skrze reproduktor ve svítidle. Stisknutím 

tlačítka „C“ na svítidle nebo klasicky na telefonu, můžete hovor přijmout. Pro ukončení hovoru můžete opět použít buď 

tlačítko na svém telefonu nebo tlačítko „C“ na svítidle. Hudba, která hrála před začátkem telefonního rozhovoru, bude opět 

pokračovat. Toto platí i v případě, že je Vaše mobilní zařízení připojeno ke svítidlu přes Bluetooth i přesto, že žádnou hudbu 

zrovna neposloucháte.  

Micro SD - Obrázek 1 

Vložte micro SD kartu do slotu ve svítidle a hudba začne automaticky hrát. Nezáleží na tom, zda je karta do slotu vložena 

před nebo po zapnutí svítidla. I v případě, že je svítidlo připojené k jinému zařízení přes Bluetooth, bude hudba z micro SD 

karty hrát.  

AUX vstup – Obrázek 1 

Při připojení svítidla k telefonu, počítači, tabletu nebo MP3 přehrávači přes 3,5mm audio kabel, funguje svítidlo automaticky 

jako reproduktor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:info@holas-lighting.cz
http://www.holas-lighting.cz/
mailto:info@led-zahrada.cz
http://www.led-zahrada.cz/

