
Uživatelská příručka
Koogeek chytrá zásuvka 

Děkujeme, že jste si v našem e-shopu www.smart-switch.cz zakoupili zařízení Koogeek. 

• tato chytrá zařízení jsou určena k ovládání elektrických spotřebičů vzdáleně přes
internet  pomocí  mobilní   aplikace Koogeek Smart  Home (v angličtině).  Aplikace
funguje  na  Android  i  iOS  a  je  zdarma  ke  stažení  v  Obchod  Play/Apple  store.
Používání aplikace je také zdarma. Některé funkce chytrých zařízení Koogeek jsou
však přístupné pouze pro iOS. Zařízení Koogeek využívají cloudový systém  pro
zabezpečené připojení na internet a ovládání pomocí uvedené mobilní aplikace,  
a to odkudkoliv na světě.  

• Chytrá  zásuvka  Koogeek  spolupracuje  se  zařízeními  z  řady  Apple  HomeKit,  
s Google Home a Amazon Echo Dot a v součinnosti s nimi  umožňuje i ovládání
světla hlasem: Siri, Google Assistant, Amazon Alexa.

• Prostřednictvím Siri  lze ovládat  zásuvku  v zařízeních Apple iPhone, iPad nebo
iPod Touch.

Obsah balení: 

• chytrá zásuvka Koogeek
• anglický manuál
• důležitá součást balení: na krabičce i na manuálu je nálepka s unikátním kódem

zařízení, který je při párování potřeba zadat do aplikace Koogeek Smart Home. 

http://www.smart-switch.cz/


Instalace

• Zapojte zásuvku do standardní zásuvky ve zdi.
• Zelený LED indikátor bliká pomalu, což znamená, že je zařízení připraveno k 

párování s aplikací. 

Párování s aplikací je velmi intuitivní a snadné. Stačí několik kroků: 

1. Stáhněte si do svého chytrého telefonu aplikaci Koogeek Smart home a nainstalujte
ji.

2. Ujistěte se, že je jsou zásuvka Koogeek a Váš chytrý telefon od sebe vzdáleny
max. 1 metr. Tato blízkou obou zařízení je potřeba pouze v době párování. Ujistěte
se také, že je Váš router nastaven na frekvenci 2,4 GHz a že Váš chytrý telefon je
připojen přes tento router. 

3. Aplikace Vás vyzve k přihlášení k Vašemu Koogeek účtu, pokud ho nemáte, tak k
jeho založení – je potřeba zadat email a heslo. 

4. Po přihlášení tapněte na tlačítko „plus“ (+) v pravém horním rohu displeje. 
5. Vyberte zařízení (zásuvku) z nabízeného seznamu. 
6. Zaměřte displej na kód z krabičky nebo z anglického manuálu. Kód se automaticky

naskenuje. Zařízení se ihned začne párovat s aplikací. 
7. Po úspěšném napárování si  vyberete z nabídky pojmenování zařízení (zásuvka,

lampa, větrák, dětský pokoj atd.) Jméno potom používejte při hlasovém ovládání. 
8. Nyní je zásuvka připravena k ovládání aplikací. 
9. Pokud se zásuvka nespáruje, stiskněte tlačítko na horní straně zásuvky dlouze po

dobu 10ti  vteřin, čímž ji  „resetujete“ a připravíte k nové konfiguraci. Zelené LED
světlo musí blikat pomalu. 

LED světlo na zásuvce: 
1. bliká pomalu – zařízení je připraveno ke konfiguraci
2. bliká rychle – zařízení není připojeno k wi-fi síti 
3. LED světlo svítí – světlo je zapnuté
4. LED světlo nesvítí – světlo je vypnuté

Chytré scény 
Můžete  si  vytvořit  chytrou  scénu,  abyste  mohli  ovládat  více  zařízení  naráz  jedním
příkazem. Například pod chytrou scénu „Dobré ráno“ přiřadíte pokyn k vypnutí nočního
světla a zapnutí zásuvky ovládající kávovar v kuchyni. Hlasovým příkazem „dobré ráno“
(Siri nebo Google Assistantovi nebo Amazon Alexe) se provedou všechny přednastavené
příkazy naráz. 

Vymazání zařízení z telefonu
Pokud je zařízení Koogeek spárováno s aplikací v mobilním telefonu, nelze jej dále
párovat s jiným telefonem. Pokud se chystáte zařízení předat do užívání jinému
uživateli (např. prodat), je nutné jej nejprve vymazat z Vaší aplikace.
V  případě  reklamace  nebo  vracení  zařízení  je  bezpodmínečně  nutné  tento  před
odesláním vymazat  z  aplikace.  V opačném případě  nelze  reklamaci  nebo vrácení
zařízení akceptovat.



Záruka
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje
poruchu, kontaktujte nás. Záruka na všechny Koogeek  zařízení je pro koncové uživatele v
délce 24 měsíců od zakoupení. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy
způsobené nevhodným použitím či  vzniklé  hrubým zacházením s  výrobkem.  Na takto
vzniklé  závady  se  nevztahuje  záruka.  V  případě  reklamace  nejprve  postupujte  podle
popisu vymazání zařízení z telefonu.

V rámci záručního i pozáručního servisu výrobků se obracejte na:
www.smart-switch.cz
smart-switch@seznam.cz
+420 720 586 313
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