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Bezpečnostní pokyny: 
• Před výměnou žárovky vždy vypněte elektrický proud 

• Zajistěte, aby žárovka nebyla horká předtím, než ji vyměníte 

• Zkontrolujte, zda li má nová žárovka správný wattový výkon a typ patice 

• Pokud je objímka poškozena nebo rezavá, žárovku nevyměňujte a vyhledejte pomoc 

kvalifikovaného elektrikáře. 

• Zajistěte, aby byla žárovka umístěna v objímce bezpečně 

• Nepoužívejte žárovku v místech, které jsou zcela zakryté, dále do reostatů, časových spínačů 

nebo elektronicky zapínaných obvodů 

• Pokud použijete žárovku jako bodové světlo, snížíte tímjejí životnost 

• Při instalaci/výměně žárovky se nedotýkejte jejího skla 

• Chraňte žárovku před stykem s tekutinami 

Základní parametry: 
• Energetická třída: A+ 

• Nominální tok světla: 600 lm 

• Výkon: 9 W 

• Teplota barvy: 1 700 – 6 500 K 

• Životnost: 25 000 hod 

• Provozní napětí: 220 V ~ 50 Hz, 0.1 A 

• Závit: E27 

• Barvy: 16 miliónů barev 

Návod k použití: 
Instalace 

• Vyjměte starou žárovku, před vyjmutím se ujistěte, že je žárovka zhasnutá a studená 

• Zkontrolujte objímku 

• Pokud je objímka nepoškozena vložte novou žárovku 

• Žárovku dotáhněte 

• Pro ověření správné instalace žárovku rozsviťte 

Začínáme 
• Pro ovládání žárovky přes telefon si musíte stáhnout aplikaci MiHome 

• Aplikaci MiHome naleznete v Google Play obchodě 



 
 

 
• Po stažení aplikace, aplikaci spusťte, v pravém horním rohu vyberte možnost „+“ neboli 

přidat zařízení 

 

• Pro připojení žárovky a její ovládání musíte mít dostupnou WiFi 



 
 

 

• Pokud se žárovka automaticky nesesynchronizovala zvolte možnost  

„Manual add“ 

• Dále vyberte v seznamu „Yeelight LED Bulb (Color)“ 

• Pokud se Vám i přesto žárovka nesesynchronizuje je třeba žárovku zresetovat 

 



 
 

• Reset žárovky: žárovku 5x za sebou zapněte a vypněte (2s zapnuto a 2s vypnuto), po pátém 

vypnutí by měla žárovka začít blikat (dýchat), blikání značí úspěšný reset žárovky 

• Po úspěšném resetu žárovky zmáčkněte „Reset success“, pokud máte zapnutou WiFi žárovka  

se automaticky připojí k Vašemu telefonu 

Ovládání 
• Pro ovládání žárovky spusťte aplikaci „MiHome“ 

• Vyberte možnost „Yeelight LED Bulb (Color) • Zobrazí se Vám ovládací pole 

 

• Klouzání prstu nahoru nebo dolu po obrazovce přidáváte či ubíráte jas 

• Klouzání prstu doleva nebo doprava po obrazovce měníte teplotu světla 



 
 

 

• Vybráním položky „Power“ žárovku pomocí telefonu vypnete/zapnete 

• Vybráním položky „Scene“ se Vám zobrazí možnosti, které Vám usnadní přepínání na 

nejoblíbenější jas a  

barvu žárovky 

 



 
 

• Položka „Hue“ - přepíná mezi různými odstíny jedné barvy, posouváním doleva či doprava 

vybíráte barvu, jejíchž odstíny se budou měnit 

• Položka „White“ - zapnutí bílého světla, posouváním doleva či doprava nastavíte teplotu 

bílého světla 

• Položka „Flow“ - spustí postupnou změnu barev, posunutím doleva či doprava se mění 

rychlost přepínání barev 

• Další možnou položkou jsou 3 tečky v horním pravém rohu neboli položka Menu 

• V položce Menu můžete nastavit za jak dlouho se má žárovka vypnout (Sleep timer), nastavit 

žárovku podle svého (Setting), nebo nastavit přesný čas vypnutí a zapnutí nebo opakování 

(Schedules) 

 


