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Návod svítidla AI LED

Stáhněte si aplikaci myAI® App. Aplikace myAI® se prostřednictvím Vašeho telefonu 
připojí k AI LED pomocí Bluetooth Low Energy (BLE) za účelem nastavení a programování 
rozvrhu a nastavení svítidla. Zkontrolujte si povolení přístupu aplikace k zařízení v nastavení 
Vašeho telefonu.

Nastavení a přidání svítidla do aplikace

 Klikněte na ikonu „+“ přidat zařízení
 Stiskněte volbu „Nero / AI Light“
 Zadejte název nádrže a zvolte „Next“ – dále
 Vyberte zařízení, které chcete přidat a zvolte „Next“ – dále
 Úspěšně připojeno. Nyní můžete nastavit svůj plán nastavení svítidla

Funkce tlačítek

Zvýšení intenzity – stisknutím tlačítka zvýšíte světelnou intenzitu LED o 20 %. K dispozici 
jsou také zvýšení výkonu o 1 % nebo pouze měsíční svícení.

Soft reset – restartování zařízení při zachování plánu svícení a nastavení. Provedení resetu – 
odpojte napájení a poté opět připojte.



Factory reset – v případě zvolení továrního nastavení jsou smazána nastavení a rozvrhy 
svícení. V případě volby továrního nastavení odpojte napájení, stiskněte a držte tlačítko, 
připojte napájení a počkejte až bude blikat červená kontrolka a poté tlačítko pusťte.

Pokud Vás svítidlo upozorní na stažení nového firmware, vždy proveďte jeho aktualizaci.

 Svítí zeleně – zařízení funguje dle plánu nastavení
 Svítí modře – na zařízení běží zvolený program
 Bliká modře/zeleně – zařízení není nakonfigurováno
 Bliká červeně – přehřáté svítidlo, svítidlo nesvítí
 Bliká červeně/zeleně/modře –probíhá aktualizace firmware
 Střídavě červená/fialová – nízké napětí, kontaktujte podporu
 Střídavě červená/žlutá – vysoký proud, kontaktujte podporu
 Střídavě červená/bílá – vysoké napětí, kontaktujte podporu
 Střídavě červená/modrozelená – chyba řídící jednotky, kontaktujte podporu
 Střídavě červená/zelená – nefunkční ventilátor, kontaktujte podporu

Bezpečností varování

Nesprávné použití tohoto zařízení může způsobit zranění nebo smrt. Při montáži zařízení 
dbejte osobní bezpečnosti.

Při manipulaci se svítidlem buďte opatrní a mějte na paměti možná nebezpečí. Svítidlo není 
vodotěsné. Chraňte svítidlo i zdroj svítidla před stykem s vodou.

Nikdy nezapínejte svítidlo položené na pevné podložce (skříňka, stolek, deka, přepravní 
krabice, aj.). Svítidlo může během několika vteřin způsobit požár, nebo propálení podložky 
z důvodů vyvíjení vysoké teploty LED diodami.



V důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů společnost neodpovídá za škodu ani ztrátu 
majetku, zvířat, vybavení aj.

LED svítidlo vyzařuje extrémně intenzivní svit a může poškodit zrak. Nikdy se nedívejte 
přímo do LED čočky, pokud je světlo zapnuté.

Ke světlu používejte pouze dodané příslušenství a hardware. Svítidlo nemusí být kompatibilní
s jiným příslušenstvím.

Nikdy svítidlo neopravujte. Jakékoliv neoprávněné opravy způsobí ztrátu záruky.

Napájecí zdroj připojte pouze k uzemněné zásuvce. Je doporučeno použít chránič přepětí, aby 
v případě přepětí nedošlo k poškození zařízení.
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