
STRUČNÝ NÁVOD 

Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze  
a dodržujte bezpečnostní instrukce. 

1. Zamýšlené použití 

- Cololight je modulární plug and play LED osvětlení, které 
lze dálkově ovládat přes smartphone a aktivní Wi-Fi 
připojení. 

- Výrobce ani prodejce neručí za škody způsobené 
nesprávným nebo nevhodným použitím. 

2. Detailní informace 

- Podrobnější návod k obsluze a mnoho dalších informací, 
jako např. poznámky k montáži na zeď, možnosti rozšíření, 
ovládání hlasem nebo ovládání aplikace naleznete na 

www.cololight.de, nebo na easystore.cz 

3. Nebezpečí pro děti 

- Tento produkt není vhodný pro děti do 3 let. 
Děti mladší 14 let musí tento výrobek používat 

pod dohledem dospělé osoby. 
- Obalový materiál, fólie a příslušenství 
uchovávejte mimo dosah dětí.  

- Přístroj není hračka!  
- Existuje riziko spolknutí a udušení. 

4. Bezpečnostní instrukce 

- Svítidlo lze připojit pouze k zásuvce USB, například k 
počítači nebo USB síťovému adaptéru pomocí USB kabelu, 

který je součástí balení setů s ovladačem a podstavecem. 
- Zařízení nespouštějte, pokud je kabel, světelný blok nebo 

zásuvka poškozena. 
- LED diody uvnitř modulů nelze vyměnit. 
- Zařízení čistěte pouze pokud je vypnuté, a to suchým 

hadříkem. 
- Neotevírejte přístroj a neopravujte jej sami. 
- Chraňte zařízení před vodou, vlhkostí, nadměrným chladem 

a teplem!

- Neprovádějte na zařízení žádné změny. 
- Zařízení používejte pouze v interiéru. 
- Pokud lampu nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky. 
- Světelné bloky připojujte pouze s pomocí originálních 

spojek, když je zařízení vypnuté. 
- Ujistěte se, že světelné bloky jsou upevněny tak, aby 

nikoho nezranily. Na zařízení nepokládejte žádné těžké 
předměty. Nenechávejte zařízení spuštěné bez dozoru. 

- Zařízení spouštějte pouze v dobře větraných prostorách. 

5. SESTAVENÍ 

- Hlavní ovladač s USB kabelem připojte ke světelnému 
bloku. Uzamykací mechanismus musí být otevřen (drážka 
směřuje k otevřenému zámku) a poté opatrně zatlačena na 

zadní stranu ovladače.  
- Zámek pak zavřete mincí. Následně modul připojte do 

zásuvky. 

- K základně pak můžete připojit další světelné bloky (jsou-li 
k dispozici). K tomuto účelu použijte dodané spojky.  

- Jedna strana spojky musí být vždy zasunuta do vnitřní 
zásuvky dvojité zásuvky.  

- Druhou stranu spojky lze zapojit pouze do vnější zásuvky.  
- Po připojení musí bloky těsně nasedat (bez mezery).
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6. USB propojení 

- Nyní připojte nabíjecí kabel USB základny k vhodnému USB 

portu zdroje napájení (ideálně s výstupem vyšším než 2A). 
- Pokud si nejste jisti, kontaktujte prosím náš zákaznický servis. 

7. Manuální ovládání 

- Na zadní straně základny je dotykové tlačítko sloužící k 
ručnímu spuštění / vypnutí světla. 

8. Ovládání prostřednictvím aplikace 

- Pro využití všech funkcí chytrého osvětlení použijte prosím 
aplikaci pro smartphony se systémem iOS a Android. Stačí 
navštívit App Store nebo Google Play a vyhledat "Cololight".  

- Poté postupujte podle pokynů aplikace. 

9. Informace k Wi-Fi 

- Vezměte prosím na vědomí, že Cololight podporuje pouze 
Wi-Fi připojení 2,4 GHz.  

- 5GHz sítě nelze připojit.  
- Máte-li jakékoli problémy nebo dotazy týkající se tohoto 

tématu, obraťte se na náš zákaznický servis nebo na IT 
specialistu.

10.  Likvidace 

- Výrobek po konci životnosti odevzdejte k 

likvidaci na místě zpětného odběru tříděného 
odpadu.  
- Tento výrobek a jeho obal jsou vyrobeny z 
materiálů, které mohou recyklovat 
specializované recyklační společnosti. 

11. Zákaznický servis a distribuce pro ČR a SR 

EasyCo s.r.o. 
Bezová 1658/1 
147 00 Praha 4 – Braník 
Česká republika 

Tel.:  +420 261 211 521 
        +420 608 768 790 

12. Prohlášení o shodě 

- Distributor pro EU Klaus Stephan GmbH tímto 
prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky 
a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53 / EU.  

- Prohlášení o shodě podle této směrnice naleznete na 
www.cololight.de/support
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