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INSTALACE 
SMART SHADES      

Před instalací a použitím produktu si prosím 
pečlivě přečtěte návod.  

!!! DŮLEŽITÉ !!! 

Před prvním použitím nabijte baterii 
připojením USB kabelu, který najdete v balení, 

k běžnému adaptéru. Kvůli bezpečnostním 
opatřením IATA zařízení odesíláme s kapacitou 

baterie přibližně 15 %.
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Stáhněte si aplikaci naskenováním QR kódu 
z balíčku. Případně vyhledejte „Smart Shades“ v 

Google Play nebo Apple App Store. 
Nainstalujte si mobilní aplikaci.
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V nastavení telefonu zapněte Bluetooth 
připojení a otevřete aplikaci Smart Shades.
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To activate the Smart Shades, plug the 
USB cable into a regular phone charger. 

You can disconnect the charger once 
the device has charged for 1-2 hours.
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Chcete-li spustit smart pohon rolet, zapojte 
USB kabel do běžné nabíječky.  

Jakmile se zařízení za 1 – 2 hodiny nabije, 
můžete nabíječku odpojit.
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Otevřete aplikaci Smart Shades a podržte 
smartphone vedle zařízení Smart Shades. 

Počkejte, až váš telefon Smart Shades najde.
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Postupujte podle pokynů na obrazovce 
a přesuňte rolety do střední polohy.
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Odstraňte přední kryt.
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Pomocí šipek nahoru nebo dolů v mobilní 
aplikaci naviňte řetěz k ozubenému kolu. Po 
připojení řetězu stiskněte stop. Pomocí šipek 
nahoru a dolů upravte řetěz rovnoměrně na 

každé straně.
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Use a cloth to clean the surface,
make sure the surface is dry before 

installing the Smart Shades.
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Před instalací Smart Shades se ujistěte, že 
je povrch suchý a čistý. Pomocí hadříku 

povrch důkladně očistěte.



Attach the Smart Shades to the wall.
Use the tape on the back of the device or 
screws (not included). Make sure that the 
chain is not crossed or too loose/tight. 

See the following images.
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Připevněte Smart Shades ke zdi. Použijte 
pásku na zadní straně zařízení nebo vruty 
(nejsou součástí balení). Dbejte na to, aby 
řetěz nebyl zkřížený nebo příliš volný / 

napnutý. Viz následující obrázky.
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Nesprávné umístění.
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Správné umístění.
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Start the configuration process. Set the 
high and, the low point for the blind.
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Spusťte proces konfigurace. Nastavte 
nejvyšší a nejnižší bod pro zastínění.
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Postupujte podle pokynů na 
obrazovce v aplikaci a dokončete 

nastavení.
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GRATULUJEME, 
INSTALACE JE 

HOTOVÁ! 

VÍTEJTE VE 
SVÉM CHYTRÉM 

DOMOVĚ  
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INSTALACE 
SOLÁRNÍHO PANELU

Důležité:  

Solární panel musí být vždy instalován 
uvnitř, přímo proti sklu, aby se na panel 
dostalo co nejvíce přirozeného světla. 

Zajistěte, aby byly všechny solární články 
vystaveny dennímu světlu.
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Odstraňte ochrannou fólii ze solárního 
panelu. Také odstraňte ochrannou fólii 
z lepicí pásky na přední straně panelu.
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Umístěte rámeček plochou se solárním 
panelem směrem ven a poté jej na 5 

sekund pevně přitlačte na sklo.



Firmly insert the charging plug into the 
socket. When inserted correctly, the plug 

has to make a clicking sound when 
pushed into the socket.
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Pevně zasuňte nabíjecí konektor do zásuvky. 
Při správném zasunutí musí konektor po 
zasunutí do zásuvky slyšitelně kliknout.
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INSTALACE 
SOLÁRNÍHO 
PANELU JE 
HOTOVÁ!



Try turning the Bluetooth off and on 
again

Make sure that you are using the 
latest Smart Shades mobile app.

*

*

*

We ship out the devices with up to 
15% charge due to IATA policy 
regarding lithium batteries.

Please charge the battery using the 
USB cable provided in the pack and 
a regular phone charger.

Make sure the charging plug is 
completely pushed into the device.

Device is not activating
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ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

                 Zařízení nelze aktivovat  

✴ Kvůli bezpečnostním opatřením IATA 
zařízení odesíláme s kapacitou baterie 
přibližně 15 %. 

• Nabijte baterii pomocí USB kabelu, který 
najdete v balení, a běžné nabíječky na 
telefon. 

✴ Ujistěte se, že je nabíjecí zástrčka zcela 
zasunuta do zařízení. 

✴ Zkuste vypnout Bluetooth a znovu 
zapnout.
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Try turning the Bluetooth off and on 
again

Make sure that you are using the 
latest Smart Shades mobile app.

*

*

*

*

*

We ship out the devices with up to 
15% charge due to IATA policy 
regarding lithium batteries.

Please charge the battery using the 
USB cable provided in the pack and 
a regular phone charger.

Make sure the charging plug is 
completely pushed into the device.
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Try turning the Bluetooth off and on 
again

Make sure that you are using the 
latest Smart Shades mobile app.

*

*

*

*

*

We ship out the devices with up to 
15% charge due to IATA policy 
regarding lithium batteries.

Please charge the battery using the 
USB cable provided in the pack and 
a regular phone charger.

Make sure the charging plug is 
completely pushed into the device.
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✴ Ujistěte se, že používáte nejnovější 
mobilní aplikaci Smart Shades. 

                

               Jak odstraním řetěz ze zařízení? 

✴ Opatrně se pokuste vypáčit ozubené kolo 
pomocí plochého šroubováku nebo 
jiného podobného nástroje.
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Mám řetízek se spojkou, která 
blokuje průchod řetízku přes 
převod zařízení.
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✴ V závislosti na délce a typu řetězu je 
možné se konektoru vyhnout tak, aby 
neprocházel přes ozubené kolečko.  

✴ V případě dalších potíží vám poskytne 
pomoc podpora na adrese 
support@somasmarthome.com.  

✴ Alternativně může být řetěz nahrazen 
nekonečným řetězem. Doporučujeme 
plastový řetěz velikosti 10.



ZÁSADY BEZPEČNOSTI 
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Abyste zabránili poškození produktu, před 
použitím si přečtěte tyto pokyny: 

1. Nikdy neponořujte zařízení nebo solární 
panel do jakékoli kapaliny.  

2. Do zařízení nikdy nevrtejte otvory.  

3. Chraňte zařízení nebo solární panel před 
pádem a nárazem.  

4. Nikdy nepropichujte solární panel nebo 
jeho rám. 

5. Na solární panel nikdy nic nepokládejte, 
zejména během instalace. Jinak hrozí 
nebezpečí poškrábání nebo poškození.



6. Po instalaci nikdy nevystavujte řetězový 
svazek ani jiné součásti zařízení napínání, 
skřípnutí nebo zařezávání, které by mohly 
způsobit pohybující se předměty v okolí. 

7. Zařízení ani solární panel nevkládejte do 
úst. 

8. TENTO PRODUKT NENÍ HRAČKA. 
UCHOVÁVEJTE JEJ MIMO DOSAH DĚTÍ. 
NENÍ VHODNÉ PRO DĚTI DO 5 LET, 
PROTOŽE MALÉ ČÁSTI A / NEBO 
ODLOMENÉ ČÁSTI MOHOU ZPŮSOBIT 
UDUŠENÍ.  
PŘI POŽITÍ OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE 
LÉKAŘSKOU POMOC.
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Up to 40m
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TECHNICKÁ DATA

Dobíjení přes solární panel nebo USB nabíječku. 

Technologie Bluetooth Low Energy. 

Kompatibilní zařízení: Android 4.3 nebo novější 
a iPhone nebo iPad iOS8 nebo novější 

Baterie: vestavěná lithiová baterie, 1 400 mAh 

Provozní dozsah: až 40 m 

WAZOMBI LABS OÜ tímto prohlašuje, že zařízení 
rádiového typu SOMA SMART SHADES je ve 
shodě se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění EU 
prohlášení o shodě je k dispozici na následující 
internetové adrese:  
https://www.easystore.cz/manualy/ 
soma/SOMA_CE.pdf
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KOMPATIBILITA

Maximální rozměry rolet, které lze 
ovládat zařízením Smart Shades, jsou 

až 2 metry na šířku a 2 metry na výšku. 

Podporované typy řetězů:



SOMA SMART HOME zaručuje, že elektrické a elektronické 
příslušenství motorů nebude mít při běžném a řádném používání 
vady materiálu a zpracování po dobu 2 let od data nákupu.  

ZÁRUKU NELZE UPLATNIT POKUD:  
1. Použití, úpravy nebo instalace produktu nejsou v souladu s 

uvedenými instalačními a provozními pokyny. 
2. Pokud byl produkt otevřen, demontován nebo vrácen s jasnými 

důkazy o zneužití nebo jiném poškození. 
3. Pokud kupující při výběru zařízení správně nepoužije naše písemné 

specifikace. 
4. Pokud nebyly dodrženy naše písemné pokyny pro instalaci a 

zapojení elektrických přípojek. 
5. Pokud bylo naše zařízení používáno k provádění jiných funkcí než 

těch, ke kterým bylo navrženo – tj. zejména k motorizaci zastínění 
oken a dveří, např. rolet, vertikálních žaluzií, markýz a projekčních 
pláten a použití, které vystavuje zařízení SOMA Smart Home 
podmínkám, které překračují jeho jmenovitou kapacitu. Ohledně 
jakéhokoli jiného použití než výše uvedeného, se poraďte se 
společností SOMA Smart Home.  

6. Jedinou povinností společnosti SOMA Smart Home bude opravit 
nebo vyměnit vadné zařízení, které neodpovídá záruce. SOMA 
Smart Home nenese odpovědnost za žádná zranění, ztrátu nebo 
poškození, přímé nebo následné, vyplývající z nevhodného použití 
zařízení. Před použitím musí kupující a / nebo konečný uživatel 
zhodnotit vhodnost produktu pro jeho zamýšlené použití, čímž 
uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost v souvislosti s 
použitím.
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PODPORA 

Pro podporu prosím kontaktujte náš tým na 

www.somasmarthome.com/pages/support 

nebo 

support@somasmarthome.com


