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1. ÚVOD  
 

 PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE  

 
• Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. 

• Před instalací, provozem nebo údržbou výrobku si pečlivě 

přečtěte návod k použití. 

• Tuto brožuru si uschovejte pro budoucí použití. 

• Obrázky jsou pouze orientační, v závislosti na našich 

dostupných produktech. 

 

 OBSAH BALENÍ  
 
 

 

1. 1x chytré zrcadlo 

2. 4x šroub 

3. 4x hmoždinka 

4. 1x vrtací šablona 

5. 1x manuál 
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Před spuštěním nebo použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento 

návod. Návod k obsluze mějte vždy v bezprostřední blízkosti přístroje 

nebo místa jeho použití! 

 
Varování 

Nemontujte na strop zařízení, která jsou určena 

pouze pro montáž na stěnu! Může způsobit 

popáleniny, požár a riziko pádu! 

 
Varování 

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s 

nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo 

byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí 

souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a 

uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. 

 
Varování 

Děti mladší 3 let by neměly být mimo dohled dospělé osoby. 

Děti ve věku od 3 do 8 let mohou spotřebič zapínat a vypínat pouze 

za předpokladu, že je umístěn nebo instalován v určené normální 

provozní poloze a že děti jsou pod bezpečným dohledem nebo byly 

řádně poučeny o používání spotřebiče. Děti ve věku od 3 do 8 let 

nesmí spotřebič zapojovat, nastavovat, čistit ani provádět uživatelskou 

údržbu. 

 
Varování 

Zařízení nepoužívejte v malých místnostech, pokud jsou v nich 

přítomny osoby, které nemohou samostatně opustit místnost a 

nejsou pod stálým dohledem. 

2.  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
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Varování 

Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit 

popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a zranitelným 

osobám. Nebezpečí instalace v blízkosti záclon a jiných hořlavých 

materiálů. Aby nedošlo k popálení, měly by být při používání ohřívače 

mnohem opatrnější tyto osoby: kojenci a děti, osoby s citlivou 

pokožkou, starší osoby, nemocní, osoby pod vlivem alkoholu, osoby 

užívající léky na spaní. 

• Před použitím odstraňte všechny ochranné fólie (z přední a zadní 

strany zařízení). 

• Ujistěte se, že vstupní napětí je v rozmezí 220-240 V/50 Hz a že 

napájecí zdroj odpovídá normě IEC. 

• Zařízení potřebuje větší proud než malá zařízení, proto potřebuje 

samostatnou zásuvku s  ochranou minimálně 10 A. 

• Zařízení nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu. 

• Zařízení nepoužívejte v agresivním prostředí. 

• Umístěte zařízení do svislé (stropní vodorovné) a stabilní polohy. 

• Pokud přístroj čistíte, nechte jej důkladně vyschnout. Zařízení 

nepoužívejte, pokud je mokré. 

• Přístroj nepoužívejte s mokrýma nebo vlhkýma rukama. 

• Nevystavujte přístroj přímému postřiku vodou. 

• Nikdy do zařízení nestrkejte žádné předměty ani končetiny. 

• Když je zařízení zapnuté, nepohybujte s ním ani ho nepřekrývejte. 

• Na zařízení nesedejte. 

• Když je přístroj zapnutý, uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích 

zvířat a nenechávejte je bez dozoru. 

• Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení, příslušenství a 

spojovací díly nejsou poškozené. Nepoužívejte poškozené zařízení 

nebo příslušenství. 

• Zajistěte, aby všechny kabely patřící k zařízení byly chráněny před 

poškozením (např. od zvířat). Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud jsou 

elektrické kabely nebo síťová přípojka poškozeny nebo jinak 

znehodnoceny. 
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• Elektrické připojení musí odpovídat specifikacím uvedeným v 

kapitole Technické údaje. 

• Zasuňte zástrčku do řádně zajištěné zásuvky. 

• Nepoužívejte zařízení, pokud je zásuvka nebo vodič přetížený. 

• Při výběru prodlužovacích napájecích kabelů dbejte na správný 

průměr, délku kabelu a typ použitého zařízení. Prodlužovací napájecí 

kabel zcela odviňte. Zabraňte elektrickému přetížení. 

• Před prováděním údržby, opravy nebo ošetření zařízení odpojte 

zástrčku od elektrické zásuvky. Vždy držte síťovou zástrčku, nikoli 

kabel. 

• Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej a vytáhněte napájecí kabel 

ze zásuvky. 

• Zařízení v žádném případě nepoužívejte, pokud zjistíte poškození 

síťové zástrčky nebo napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel 

poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo jiná 

kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. Poškozené napájecí 

kabely představují nebezpečí ohrožení života. 

• Při instalaci přístroje dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a jiných 

objektů a skladovací a provozní podmínky uvedené v části Technické 

údaje. 

• Nikdy do zařízení nevrtejte otvory. 

• Přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti závěsu. 

• Přístroj neumisťujte na hořlavou podlahu. 

• Když je přístroj zapnutý, nedotýkejte se ho. Hrozí nebezpečí popálení. 

• Před přemístěním nebo údržbou nechte zařízení řádně vychladnout. 

• Přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, bazénů nebo jiných 

nádob s vodou. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 

• Zařízení musí být umístěno tak, aby se osoby ve vaně nebo sprše 

nemohly dotýkat zařízení, spínačů a ovládacích prvků. 

• Nepoužívejte zařízení v dětských centrech a koupelnách (pouze pro 

Švédsko). 

 
• Na zařízení nepokládejte žádné předměty, například oblečení. 



- 7 -  

• Zařízení nepoužívejte ve venkovním prostředí. Nepokládejte 

zařízení na mokrou nebo zaplavenou podlahu. 

• Neodpojujte zástrčku tahem za kabel. Při odpojování 

uchopte zástrčku, nikoli kabel. 

• Kabel nenatahujte a nevystavujte jej napětí. 

• Kabel udržujte mimo dosah zahřátých povrchů. 

• Nepokládejte kabel pod koberec. Nezakrývejte kabel 

kobercem, lištami nebo podobnými kryty. Kabel neveďte pod 

nábytkem nebo zařízením. Kabel umístěte mimo dopravní 

plochy, abyste zabránili nebezpečí zakopnutí. 

• Nepoužívejte na měkkém povrchu, například na posteli, kde by 

mohlo dojít k poškození zrcadla. 

• Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, lůžkoviny, papíry, 

oděvy a záclony, udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,9 m od 

přední části spotřebiče, a pokud je spotřebič zapojen do sítě, 

udržujte je mimo boční a zadní stranu. 

• Pokud je spojení mezi zástrčkou a zásuvkou uvolněné nebo je 

zástrčka velmi horká, bude možná nutné zásuvku vyměnit. 

Výměnu zásuvky svěřte kvalifikovanému elektrikáři. 

• Před odpojením odpojte všechny ovládací prvky. Před 

připojením jakéhokoli nářadí nebo příslušenství odpojte 

napájení. 

• Před přepravou nebo údržbou nechte zařízení 

vychladnout. 

• Zařízení nerozebírejte ani nevyměňujte soukromě, jinak by se 

může dojít k mechanické poruše, úrazu elektrickým proudem, 

požáru nebo zranění osob. 

• Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené soukromou 

demontáží. 
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Varování 

 

Nezakrývejte. 

Zasuňte síťovou zástrčku do správně instalované a uzemněné 

zásuvky. 

Neumisťujte je přímo pod zásuvku 

 

3. INFORMACE O PRODUKTU  
 
 
 

 TECHNICKÉ ÚDAJE  

Napětí 220-240V/50Hz 

Povrch Tvrzené zrcadlo 

Materiál Zrcadlo + Hliník 

IP značka IP54  

Délka napájecího kabelu 1.9m 

LED světlo 3000K or 6000K 
 or 4500K 

Počasí Internetové počasí 

Dotykové tlačítko Dotykový spínač 

Termostat Vestavěný 

 
 

Model  NO. Size(cm) 
Heating 
Power(W) 

(W) 

Voltage 
Frequency 

Smart 0606  60*60*1.2 200 

220-240V/ 
50Hz 

Smart V 0806 80*60*1.2 250 

Smart H 0806 80*60*1.2 250 

Smart V 1006 100*60*1.2 350 
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Smart H 1006 100*60*1.2 350 

Smart V 1206 120*60*1.2 500 

Smart H 1206 120*60*1.2 500 

Smart WIF 0606  60*60*1.2 200 

Smart WIF V 0806 80*60*1.2 250 

Smart WIF H 0806 80*60*1.2 250 

Smart WIF V 1006 100*60*1.2 350 

Smart WIF H 1006 100*60*1.2 350 

Smart WIF V 1206 120*60*1.2 500 

Smart WIF H 1206 120*60*1.2 500 

 
 
 
 

 STRUKTURA PRODUKTU  

 

      Přední strana    Zadní strana 
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1. Zrcadlový povrch 

2. Osvětlení LED 

3. Dotykový spínač pro inteligentní funkce 

4. Displej - indikátor chytré funkce 

5. Montážní držáky 

6. Snímač teploty a vlhkosti 

7. Vestavěný termostat (volitelný) 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Zvolte montážní polohu a dodržujte požadované minimální 

vzdálenosti. 

2. Pokud nejsou žádné značky, vyznačte polohu otvorů na vrtací šabloně. 

(D). Přilepte vrtací šablonu na stěnu. 
 
 

4.  INSTALACE 
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3. Vyvrtejte otvory. Vložte šrouby do hmoždinek a upevněte je. 

Šrouby by měly z hmoždinek vyčnívat přibližně 5 mm. 

4. Strhněte zadní ochrannou fólii, zavěste zrcátko (A) na šrouby a 

posuňte jej jedním směrem
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5. DŮLEŽITÉ PŘED ZAHÁJENÍM  

 
1. Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel a přípojná skříňka na zadní 

straně zrcadla neporušené. 

2. Pro využití všech funkcí chytrého zrcadla je zapotřebí napájení 243 

V/50 Hz min. 10 A. Jiné hodnoty mohou způsobit nefunkčnost nebo 

jiné poškození tohoto výrobku. 

3. Ujistěte se, že jsou zástrčka napájecího kabelu a zásuvka 

dostatečně uzemněny. Špatné uzemnění může vést k poškození 

zdraví a majetku. 

6. FUNKCE DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK  

 

Funkce Tlačítko Úkon 
 
Výsledek 

 
 

 
Světlo LED 

 

 

1x kliknutí Zapínání a vypínání osvětlení LED 

 
2x kliknutí 

 

Změna barvy světla Bílá/žlutá/duální 

Podržení 
Nastavení jasu +/- 

 
Počasí 

 
 

 

Dvakrát 

klikněte 

 
Zapnutí/vypnutí displeje 

 
Vytápění 

 
Dlouhý stisk Zapínání/vypínání topení (pouze 

pokud není zabudován termostat) 

Vytápění   
Pokud je vestavěný thermostat, bude 

funkce vytápění řízení vestavěným 

termostatem.  

(Druhá černá rozvodová skříňka) 

Viz návod k použití vestavěného 

termostatu 
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1. WIFI router, telefon a zrcadlo musí být během procesu připojování 

WIFI co nejblíže. Zajistěte zrcadlu během montáže I následného 
provozu dobré podmínky přístupu k signálu WIFI a ujistěte se, že 
chytrý telefon je během následujícího procesu konfigurace vždy 
připojen k síti WIFI 2,4 GHz. 

2. Uživatelé systému Android mohou vyhledat aplikaci "WiseMirror" na 
Google Play Market, stáhnout ji a nainstalovat do mobilního telefonu. 
Pro systém IOS vyhledejte a nainstalujte aplikaci s názvem 

"WiseMirror" v App Store. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Po úspěšné instalaci aplikace WiseMirror klikněte na její ikonu (viz. 
výše) a podle vyskakovacích upozornění povolte oprávnění Bluetooth, 
GPS apod.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moudré zrcadlo 

7. NASTAVENÍ DISPLEJE 

WiseMirror 



- 14  

4. Po dokončení autorizace se v aplikaci zobrazí následující rozhraní a 
kliknutím na tlačítko + přidáte Vaše chytré zrcadlo. V dalším rozhraní 
zadejte heslo své 2,4Ghz sítě (pokud je váš telefon v kroku 1 již 
připojen k domácí 2,4Ghz wifi, automaticky se v tomto rozhraní vybere 
tuto síť, stačí zadat její heslo. Pokud váš telefon není připojen k 
domácí 2,4Ghz wifi nebo je připojen k 5Ghz síti, nejprve se připojte 
nebo změňte na 2,4Ghz síť podle pokynů na rozhraní.)    

 
 
     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Zkontrolujte stav displeje zrcadla a zjistěte, zda se zobrazuje SCAN 
nebo AP SCAN, jak je uvedeno níže.  

Poznámka: Můžete kliknout na ○! Tím přepnete stav zařízení v aplikaci 

na další rozhraní, kde naleznete další informace). 
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6.  
a) Pokud se na displeji zrcadla zobrazuje SCAN, vyberte v aplikaci na 

telefonu SCAN (zobrazí se SCAN a bliká logo Wi-Fi  ), jak je 
uvedeno níže.  
Toto párování se děje v režimu EZ MODE pro přidání zařízení. V 
dalším kroku se zařízení přidá automaticky. Během tohoto procesu 
se na zrcadlovém displeji postupně zobrazí SCAN- JOIN- PAIR a na 
dokončení se čeká přibližně 120 sekund. 
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b) Pokud se při párování na zrcadlovém displeji zobrazuje SCAN AP, 
vyberte v aplikaci na telefonu SCAN AP (při SCAN AP ikona Wi-Fi 
svítí v dlouhých intervalech), jak je uvedeno níže. Přejděte do 
režimu AP MODE. V dalším kroku klikněte na CONNECT (Připojit), 
přejděte v telefonu do Nastavení - připojte telefon k hotspotu, který 
se v seznamu W-LAN zobrazuje jako "WiseMirror-xxxx". A zadejte 
výchozí heslo 12345678 pro připojení. Poté se vraťte do této 
aplikace a počkejte na připojení WIFI. Během procesu konfigurace 
se na obrazovce zrcadla postupně zobrazí APSCAN-APJOIN- 
APPAIR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí heslo 
je 12345678 
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7. Po úspěšném spárování se na obrazovce aplikace WiseMirror zobrazí 
následující rozhraní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Pro každé zařízení s hodinami WIFI můžete provést následující 
nastavení. 

 

a) Základní nastavení: Můžete nastavit volbu zobrazení 24 hodin/12 hodin; 
volbu režimu dne a měsíce; volbu jednotky teploty; nastavení jasu 
digitálního displeje na zrcadle. 

b) Nastavení počasí: Po zapnutí rolovací obrazovky počasí se na obrazovce 
zobrazí počasí pro dnešní a zítřejší den (d2); Regionální nastavení slouží k 
výběru oblasti, kde se má počasí zobrazovat. Ve výchozím nastavení je 
automaticky nastavena místní oblast, do které patří IP adresa sítě. Pokud 
se automatické nastavení nepodaří, je třeba oblast nastavit ručně; Výběr 
serveru znamená, že pokud uživatel zjistí, že se zobrazené počasí značně 
liší od skutečného počasí, lze nahradit jiný server a získat tak přesnější 
zobrazení počasí. 

Poznámka: Zdroj informací o počasí v této aplikaci APP je z internetu a nemusí 
být včas aktualizován. 

c) Noční režim: Systém obrazovky automaticky sníží jas během spánku, aby 
se dosáhlo úspory energie nebo aby nebyl ovlivněn spánek uživatele. 

d) Verze firmwaru: V případě potřeby postupujte podle níže uvedených kroků. 
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e) Odstranění zařízení: Po vymazání je třeba připojení znovu spustit. 
Důležité upozornění: Pokud se změní domácí wifi nebo heslo, je třeba 

zařízení restartovat, aby se znovu připojilo. Specifickou operací je 
třikrát odpojit a připojit zrcadlo od zdroje napájení. Po třech vypnutích 
se na displeji zrcadla zobrazí stav SCAN. Uživatelé mohou zrcadlo 
znovu připojit v aplikaci WiseMirror App.  

Přístroj zobrazuje 11 různých ikon, včetně slunečného počasí, zataženo, oblačno, 
slabý déšť, silný déšť, bouřka, přeháňka, slabé sněžení, silné sněžení, 
sněžení a opar / mlha. Ikony jsou  

uvedené v následující tabulce: 
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8. ŘEŠENÍ SITUACÍ  

 

 
Během výroby bylo zařízení několikrát zkontrolováno, aby bylo zajištěno 

jeho správné fungování. Pokud se přesto vyskytne porucha, zkontrolujte 

zařízení podle následujícího seznamu. 

Problém Důvod Opatření 

Dotykové tlačítko 
nesvítí 

Zařízení se nespustí 

1) Zkontrolujte připojení 
napájení 
2)Místo otisků prstů 
používejte otisky prstů 

Povrch se mírně 
vyboulí 

Materiál se zahříváním 
rozpíná 

Je to normální proces. 
Není nutné žádné 
opatření. 

Vnitřní teplota se 
zobrazuje nepřesně 

Snímač může být zakrytý   

Ujistěte se, že je snímač 
umístěn na správném 
místě, nesmí být zakrytý 
ani se ho nesmí dotýkat 
jiné materiály. 

Zařízení se nemůže 
připojit k WIFI 

Špatný signál Wifi nebo 
výpadky sítě 

Restartujte směrovač a 
zařízení. 

Počasí v reálném čase 
se zobrazuje nepřesně 

údaje o počasí nejsou 
aktualizovány 

Připojte další jednotku v 
aplikaci APP. 

Zobrazení kódu Err  

Zařízení se nepodařilo 
připojit ke konfigurované síti 
a platnost předchozích dat 
již vypršela. 

Restartujte router a 
ujistěte se, že je síla 
signálu wifi dostatečná. 
Zrcadlo znovu připojte k 
wifi tak, že ho třikrát 
zapnete/vypnete. 

Zobrazení kódu 05  
Nakonfigurovaný směrovač 
je připojen k příliš mnoha 
zařízením. 

Vyměňte jiný směrovač 
nebo omezte připojená 
zařízení. 
 
 

Zobrazení kódu 201  
Nakonfigurovaná síť je 
nedostupná nebo. WIFI 
hotspot je nahrazen 

Ujistěte se, že zařízení, 
směrovač Wi-Fi a 
smartphone jsou blíže k 
sobě. 
Viz krok 8-(7). 
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Při diagnostice problémů s připojením wifi postupujte podle následujících kroků： 

 
 
 
                                            
 
 
 
                                   
 
 
                                   
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
                                                   
 

            Vynucení volby 2,4GHz                                Nastavení hotspotu 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Důležité poznámky： 

A. Během připojování musí být router, telefon a zařízení co nejblíže. 

B. Zařízení podporuje pouze 2.4Ghz Wifi připojení，váš chytrý telefon by se měl při 

nastavování připojit k síti 2,4 GHz. Síť 5Ghz někdy ovlivní připojení kvůli rušení 

frekvence. Nejlepší je tedy při nastavování oddělit SSID 

Nepodařilo se 
přidat zařízení 

Zkontrolujte svůj 
směrovač 

Dvoupásmový 
router 

Zkuste se připojit 
znovu 

Režim EZ /AP Mode

） 

Úspěšně dokončeno 

Resetování chytrého zrcadla : Zapojte a odpojte zařízení, 
zopakujte 3krát. 

Poznámka: Zařízení podporuje pouze 2,4Ghz wifi síť. 
 

Přidělte pásmu 5 GHz a pásmu 2,4 GHz jiný SSID， 

Během nastavování připojte svůj smartphone k síti 2,4 GHz 
po celou dobu. 
 

Opět 
neúspěch 

Pro nastavení použijte staré zařízení.  
Vezměte si starý iPad, Android nebo 
něco z doby, kdy se používaly pouze 
2,4 GHz. Stále to bude fungovat pro 
nastavení věcí.  

Pořiďte si druhý telefon, který podporuje 
vytvoření vlastního hotspotu WiFi a 
umožňuje výběr pásem.  Vypněte domácí 
WiFi, nastavte hotspot pomocí telefonu, 
zakažte pásmo 5 Ghz (nebo povolte jen 
pásmo 2,4 GHz) a zadejte mu stejné 
jméno a heslo jako domácí síti. 
Proveďte připojení a poté znovu zapněte 
domácí Wi-Fi. 
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Úkony nutné před zahájením údržby 

 

 Varování před elektrickým napětím 

• Nedotýkejte se síťové zástrčky mokrýma nebo vlhkýma rukama. 

• Při vytahování napájecího kabelu přidržujte síťovou zástrčku 

zařízení u zásuvky. 

• Zařízení nechte zcela vychladnout. 

 

 Varování před elektrickým napětím 

Operace, které vyžadují sejmutí krytu zařízení, smí provádět pouze 

kvalifikovaný technik. 

 

 
Čištění zařízení 

 

 Varování před elektrickým napětím  

Přístroj nikdy nenamáčejte do vody nebo jiných kapalin! Přístroj čistěte 

měkkým, vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna. Dbejte na to, aby se do 

zařízení nedostala vlhkost. Chraňte elektrické součásti před vlhkostí. 

Nepoužívejte žádné agresivní 

čisticími prostředky, jako jsou čisticí spreje, rozpouštědla, čisticí 

prostředky na bázi alkoholu nebo abrazivní čisticí prostředky, které 

navlhčí tkaninu. Po čištění otřete zařízení a jeho součásti suchým měkkým 

hadříkem. 

9.  ÚDRŽBA A SERVIS 
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Dokonce i kužel s přeškrtnutým kontejnerem na odpadní 

elektrická nebo elektronická zařízení znamená, že tato 

zařízení nesmí být od konce roku 2005 likvidována společně 

s komunálním odpadem. 

Najděte sběrné místo pro bezplatnou likvidaci elektrických a 

elektronických zařízení ve vašem okolí. Kontaktní údaje získáte na 

místním úřadě. 

 
Cílem tříděného sběru elektroodpadu je umožnit opětovné použití, 

recyklaci a další účinné formy využití odpadů a zabránit negativním 

dopadům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným nebezpečnou 

likvidací látek z elektrických a elektronických zařízení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byecold.eu s.r.o. 

Přidat: Na Vyhone 4400, 69501 Hodonín 

Česká republika 

DIČ: CZ09361944 Tel.: 

+420 725 067 000 

e-mail: info@byecold.eu 

Web: https://www.byecold.eu 

10. LIKVIDACE 

mailto:info@byecold.eu
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