Revogi Melody Light
LED žárovka s reproduktorem
ovládaná přes Wi-Fi

Uživatelská příručka

Představení produktu
Revogi Melody Light je chytrá LED žárovka, kterou
můžete ozvláštnit svůj domov a vytvořit jedinečnou
atmosféru. Pomocí svého chytrého zařízení s Wi-Fi
připojením ovládáte barvy a barevné efekty žárovky, a
navíc můžete přes žárovku pouštět hudbu uloženou na
vašem chytrém zařízení.

Postup párování
Našroubujte zařízení do objímky typu E27.
Stáhněte do smartphonu aplikaci RevogiHome
(kompatibilní s operačními systémy iOS a Android).
Postup pro Android
Spusťte aplikaci, zaregistrujte se a v pravém horním rohu
klikněte na oranžové plus pro přidání zařízení. Ze
seznamu vyberte možnost Inteligentní světlo a následně
možnost LTW311.
Pokračujte průvodcem až do bodu, kde vás vyzve k
připojení se k síti označené MelodyLight-XXXX. K

MelodyLight síti se připojte standardně přes menu
vašeho smartphonu.
Po připojení se přepněte zpět do aplikace RevogiHome a
vyberte, že jste již připojeni k Wi-Fi síti zařízení. Nyní vás
aplikace požádá o název a heslo vaší domácí Wi-Fi sítě,
přes kterou budete zařízení ovládat (Wi-Fi musí být v
pásmu 2.4GHz zařízení neumí 5GHz Wi-Fi). Po stisku
tlačítka Další začne proces párování zařízení. Tento
proces může trvat několik minut a pro jeho
bezproblémovost doporučujeme dočasně vaše chytré
zařízení s aplikací RevogiHome i Melody Light přesunout
co nejblíže k vašemu Wi-Fi routeru a ponechat jej zde
dokud se nedokončí párování.
Po úspěšném spárování bude Melody Light vidět v
seznamu vaši zařízení. Po vybrání zařízení v seznamu,
můžete začít měnit barevné vlastnosti žárovky,
nastavovat časovač, pravidla a spouštět hudbu. Pouštění
hudby na reproduktoru je možné pouze v aplikaci
RevogiHome na záložce hudba kde vám aplikace nabídne
seznam skladeb uložených ve vašem chytrém zařízení s
funkcemi klasického hudebního přehrávače.
Pozn. pokud u vaší Wi-Fi sítě změníte název, heslo nebo
chcete zařízení připojit na úplně jinou Wi-Fi síť je nutné

žárovku v aplikaci odebrat a proces párování znovu
opakovat.
Postup pro iOS
Spusťte aplikaci, zaregistrujte se a v pravém horním rohu
klikněte na oranžové plus pro přidání zařízení. Ze
seznamu vyberte možnost Inteligentní světlo a následně
možnost LTW311.
Pokračujte průvodcem až do bodu, kde vás vyzve k
připojení se k síti označené MelodyLight-XXXX. K
MelodyLight síti se připojte standardně přes menu
vašeho iPhonu.
Po připojení se přepněte zpět do aplikace RevogiHome a
vyberte, že jste již připojeni k Wi-Fi síti zařízení. Nyní vás
aplikace požádá o název a heslo vaší domácí Wi-Fi sítě,
přes kterou budete zařízení ovládat (Wi-Fi musí být v
pásmu 2.4GHz zařízení neumí 5GHz Wi-Fi). Po stisku
tlačítka Další začne proces párování zařízení. Tento
proces může trvat několik minut a pro jeho
bezproblémovost doporučujeme dočasně vaše chytré
zařízení s aplikací RevogiHome i Melody Light přesunout
co nejblíže k vašemu Wi-Fi routeru a ponechat jej zde
dokud se nedokončí párování.

Po úspěšném spárování bude Melody Light vidět v
seznamu vaši zařízení. Po vybrání zařízení v seznamu,
můžete začít měnit barevné vlastnosti žárovky,
nastavovat časovač, pravidla a spouštět hudbu. Pouštění
hudby na reproduktoru je možné pouze v aplikaci
RevogiHome na záložce hudba kde vám aplikace nabídne
seznam skladeb uložených ve vašem chytrém zařízení s
funkcemi klasického hudebního přehrávače, nebo
můžete přehrávat hudbu, ke které má váš iPhone
přístup.
Pozn. pokud u vaší Wi-Fi sítě změníte název, heslo nebo
chcete zařízení připojit na úplně jinou Wi-Fi síť je nutné
žárovku v aplikaci odebrat a proces párování znovu
opakovat.

Likvidace
Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku
nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí
být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a
akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do
odděleného sběru.
Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do
běžného komunálního odpadu. Po ukončení

používání musí být předáno na příslušné sběrné místo,
kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.
Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Prohlášení o shodě
Tímto dovozce, společnost Satomar, s.r.o. (Hájecká 14,
618 00 Brno 18) prohlašuje, že Revogi Melody Light je ve
shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EU.
Kompletní text Prohlášení o shodě je ke
stažení na www.mobilnipodpora.cz.

Revogi Melody Light
LED žiarovka s reproduktorom
ovládaná cez Wi-Fi

Užívateľská príručka

Predstavenie produktu
Revogi Melody Light je inteligentná LED žiarovka, ktorú
môžete ozvláštniť svoj domov a vytvoriť jedinečnú
atmosféru. Pomocou svojho chytrého zariadenie s Wi-Fi
pripojením ovládate farby a farebné efekty žiarovky, a
navyše môžete cez žiarovku púšťať hudbu uloženú na
vašom šikovnom zariadení.

Postup spárovania
Naskrutkujte žiarovku do koncového zariadenia.
Stiahnite do mobilu aplikáciu RevogiHome (kompatibilné
so systémami iOS a Android).
Postup pre Android
Spustite aplikáciu, zaregistrujte sa a v pravom hornom
rohu kliknite na oranžové plus pre pridanie zariadenia. Zo
zoznamu vyberte možnosť Inteligentné svetlo a následne
možnosť LTW311.
Pokračujte sprievodcom až do bodu, kde vás vyzve na
pripojenie sa k sieti označené MelodyLight-XXXX. K
MelodyLight sieti sa pripojte štandardne cez menu vášho
smartphonu.

Po pripojení sa prepnite späť do aplikácie RevogiHome a
vyberte, že už ste pripojení k Wi-Fi sieti zariadení. Teraz
vás aplikácia požiada o názov a heslo vašej domácej Wi-Fi
siete, cez ktorú budete zariadenie ovládať (Wi-Fi musí
byť v pásme 2.4GHz zariadení nevie 5GHz Wi-Fi). Po
stlačení tlačidla Ďalší začne proces párovania zariadení.
Tento proces môže trvať niekoľko minút a pre jeho
bezproblémovosť odporúčame dočasne vaše chytré
zariadenie s aplikáciou RevogiHome aj Melody Light
presunúť čo najbližšie k vášmu Wi-Fi routera a ponechať
ho tu kým sa nedokončí párovanie.
Po úspešnom spárovaní bude Melody Light vidieť v
zozname vašu zariadení. Po vybraní zariadenie v
zozname, môžete začať meniť farebné vlastnosti
žiarovky, nastavovať časovač, pravidlá a spúšťať hudbu.
Púšťanie hudby na reproduktore je možné iba v aplikácii
RevogiHome na záložke hudba kde vám aplikácia
ponúkne zoznam skladieb uložených vo vašom šikovnom
zariadení s funkciami klasického hudobného prehrávača.
Pozn. ak u vašej Wi-Fi siete zmeníte názov, heslo alebo
chcete zariadenie pripojiť na úplne inú Wi-Fi sieť je nutné
žiarovku v aplikácii odobrať a proces párovanie znova
opakovať.

Postup pre iOS
Spustite aplikáciu, zaregistrujte sa a v pravom hornom
rohu kliknite na oranžové plus pre pridanie zariadenia. Zo
zoznamu vyberte možnosť Inteligentné svetlo a následne
možnosť LTW311.
Pokračujte sprievodcom až do bodu, kde vás vyzve na
pripojenie sa k sieti označené MelodyLight-XXXX. K
MelodyLight sieti sa pripojte štandardne cez menu vášho
iPhonu.
Po pripojení sa prepnite späť do aplikácie RevogiHome a
vyberte, že už ste pripojení k Wi-Fi sieti zariadení. Teraz
vás aplikácia požiada o názov a heslo vašej domácej Wi-Fi
siete, cez ktorú budete zariadenie ovládať (Wi-Fi musí
byť v pásme 2.4GHz zariadení nevie 5GHz Wi-Fi). Po
stlačení tlačidla Ďalší začne proces párovania zariadení.
Tento proces môže trvať niekoľko minút a pre jeho
bezproblémovosť odporúčame dočasne vaše chytré
zariadenie s aplikáciou RevogiHome aj Melody Light
presunúť čo najbližšie k vášmu Wi-Fi routera a ponechať
ho tu kým sa nedokončí párovanie.
Po úspešnom spárovaní bude Melody Light vidieť v
zozname vašu zariadení. Po vybraní zariadenie v

zozname, môžete začať meniť farebné vlastnosti
žiarovky, nastavovať časovač, pravidlá a spúšťať hudbu.
Púšťanie hudby na reproduktore je možné iba v aplikácii
RevogiHome na záložke hudba kde vám aplikácia
ponúkne zoznam skladieb uložených vo vašom šikovnom
zariadení s funkciami klasického hudobného prehrávača,
alebo môžete prehrávať hudbu, ku ktorej má váš iPhone
prístup.
Pozn. ak u vašej Wi-Fi siete zmeníte názov, heslo alebo
chcete zariadenie pripojiť na úplne inú Wi-Fi sieť je nutné
žiarovku v aplikácii odobrať a proces párovanie znova
opakovať.

Likvidácia
Symbol prečiarknutého odpadkového koša v
manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že
na území Európskej únie musia byť všetky
elektrické a elektronické výrobky, batérie a
akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na
osobitnú skládku.
Vyslúžených zariadení nikdy nevyhadzujte do bežného
komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť
odovzdané na príslušné zberné miesto, kde zaistí jeho

recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto
pokynov je nezákonné.

Vyhlásenie o zhode
Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s.r.o. (Hájecká 14,
618 00 Brno) prehlasuje, že Revogi Melody Light je v
zhode so základnými požiadavkami smernice
2014/53/EU.
Kompletný text Prehlásenie o zhode je k
stiahnutiu na www.mobilnipodpora.cz.

