
Chytrá zásuvka (EU&FR, s monitorem energie)
Nastav svoji LifeSmart chytrou zásuvku
Model.LS159
Uživatelský manuál

UVEDENÍ PRODUKTU

LifeSmart chytrá zásuvka ti poskytne kontrolu nad všedními úkony a zjednoduší 
ti život. V kombinaci s přijímačem LifeSmart Smart Station a volně dostupnou 
mobilní aplikací LifeSmart App ti nabídne nekonečně možností.

JAK SPRÁVNĚ RECYKLOVAT
Zařízení opatřené tímto symbolem nesmí být 
vyhazováno do běžného domácího směsného odpadu. 
Při likvidaci zažízení se prosím řiďte nařízeními likvidace 
elektrického a elektronického odpadu.

BALENÍ OBSAHUJE

1 chytrá zásuvka
1 uživatelský manuál

SPECIFIKACE

Velikost       61 x 61 x 84 mm

Váha        95 g 

Teplota pro fungování   -5 – 45°C

Vlhkost pro fungování   5 – 90%

Frekvence       CoSS

Voltáž        AC 100-240V 50/60Hz

MMaximální výkon     3400W (16A)

Certikace

NASTAVENÍ

Chytrá zásuvka k fungování potřebuje přijímač LifeSmart Smart Station a 
LifeSmart mobilní aplikaci. Nejprve si tedy do svého smartphonu stáhněte 
chytrou aplikaci a nastavte přijímač Smart Station. Aplikaci stáhnete z Google 
Play či iOS App Store nebo ji naleznete pod přiloženým QR kódem.

Metoda 1 Metoda 2

ZÁRUKA

Děkujeme, že jste se rozhodli pro produkt značky LifeSmart. Pro vysokou ochranu 
vašich práv si prosím pečlivě přečtěte následující obsah:
Záruční doba tohoto produktu je jeden rok od data zakoupení nebo delší v 
případě, že to zákony vaší země vyžadují.  Pokud je závada na straně výrobku 
nebo vznikne během běžného užívání, je v rámci záruční doby možné produkt 
reklamovat a LifeSmart vám jej zdarma vymění.

e-mail uživatelské podpory
support@ilifesmart.com
webové stánky
www.ilifesmart.com

Prohlášení o konformitě
LifeSmart prohlašuje, že toto radiové zařízení typu Cololight je v souladu se 
směrnicí 2014/53/EU. Celé ustanovení je k dispozici na adrese: 
http://global.ilifesmart.com/ce/docs

UPOZORNĚNÍ

Záruka se nevztahuje na následující podmínky:

Pokud se produkt poškodí během instalace, používání či údržby neodpovídající 
pokynům uvedených v manuálu.

Pokud reklamace proběhne po uplynutí záruční doby

Pokud má reklamovaný výrobek odstraněný nebo upravený čárový kód

PPokud byla reklamovaná zařízení jakkoli uzpůsobena mimo podmínky LifeSmart 
(naleznete na webových stránkách LifeSmart)

Pokud škodu způsobí uživatel, například použije nevhodné vstupné napětí, užívá jej 
ve vysoké teplotě, náhodně jej polije či jinak fyzicky poškodí apod.

Pokud škodu způsobí vyšší moc jako například zemětřesení, požár nebo povodeň

Pokud škodu způsobí jakékoli jiné zapříčinění kromě produktu samotného

USTANOVENÍ

Poznámka: Toto zařízení může být používáno všemi členy EU

RECYKLAČNÍ NAŘÍZENÍ
Zařízení opatřené tímto symbolem nesmí být vyhazováno do 
běžného domácího směsného odpadu. Při likvidaci zažízení se 
prosím řiďte nařízeními likvidace elektrického a elektronického 
odpadu.

USTANOVENÍ

LifeSmart je ochrannou známkou společnosti Hangzhou LifeSmart 
Technology Co.,Ltd.
VVeškeré ochranné známky, loga a názvy produktů jiných rem v tomto 
manuálu jsou jejich vlastnictvím. Bez našeho svolení nelze kopírovat nebo v 
jakékoli formě šířit část nebo celý obsah této příručky. V rámci aktualizace 
produktu může být obsah příručky časem pozměněn. Naše společnost si 
vyhrazuje právo na změnu obsahu této příručky bez předchozího 
upozornění.

TTento manuál slouží pouze pro instruktážní účely. V této příručce se snažíme 
poskytnout přesné informace, nicméně nedokážeme zaručit aktuálnost 
obsahu. Ustanovení, informace a rady v této příručce uvedené nezaručují 
jejich neměnnost. Aktualizované příručky jsou volně k dispozici na našich 
webových stránkách www.ilifesmart.com nebo lze kontaktovat náš tým.


