
 

 

Koogeek Smart гнездо за крушка 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА  
И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Благодарим Ви, че закупихте Koogeek Smart гнездо за крушка SK1. 
 
Устройството, което сте закупили, е страхотно решение за контролиране на 
светлината във Вашия дом. Контролирайте една лампа като създавате сцени, с които 
да избирате кога тя автоматично да се включва и изключва. 
 

▪ ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА 
За да се осигури правилно използване на изделието, винаги трябва да се спазват 
някои основни мерки за безопасност, включително посочените по-долу.  
            

           ВНИМАНИЕ   

▪ Прочетете и спазвайте приложените инструкции, за да гарантирате правилното 
инсталиране и използване на продукта и спазване на правилата за безопасност. 

▪ Използвайте устройството само по предназначение.  
▪ Само за вътрешна употреба. 
▪ Дръжте децата далеч от този продукт преди инсталацията. 
▪ НЕ почиствайте с течност и НЕ използвайте в мокри или влажни помещения. 
▪ НЕ разглобявайте. 
▪ НЕ превишавайте препоръчаните електрически показатели. 

 

▪ СВЪРЗВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕТО KOOGEEK HOME 
 
1. Влезте в Apple Store или Google Store и свалете приложението Koogeek Home; 
2. Инсталирайте на вашия телефон; 
3. Направете си регистрация. 
 
Можете да свалите приложението и като сканираните кода за вашия телефон: 

 

 

 
4. Добавете устройството като следвате следните стъпки: 
 

Стъпка 1: Влезте в главното меню на приложението. Натиснете „+“ в 
горния десен ъгъл, за да влезете в менюто за инсталиране на ново 
устройство “Install a new device”; 
Стъпка 2: Натиснете “Koogeek-SK1-xxxxxx“ и след това натиснете “Setup 
Wi-Fi configuration & Link to a device", за да свържете устройството с 
телефона чрез Wi-Fi. 
Стъпка 3: Въведете името и паролата на вашия Wi-Fi. 

 
Бележка: Не използвайте публични Wi-Fi мрежи. Тази функция поддържа само 2.4G 
Wi-Fi мрежа и не поддържа 5G Wi-Fi мрежа. Свързването с Bluetooth става 
автоматично.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

▪ ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И РАБОТА 
Всички промени или модификации на това устройство, които не са изрично 
одобрени от производителя може да анулира правото Ви на гаранция. 

 

▪ УПОТРЕБА НА УРЕДА 
 
1. Изключете осветлението преди да сложите гнездото за крушка и съответно 
крушката в него. Зелена светлина ще започне да мига бавно, когато е готово да се 
свърже с мрежа. 
2. Осигурете връзката на Вашия мобилен телефон с 2.4 GHz WI-Fi мрежа. 
3. Свалете приложението Koogeek Home, както е посочено по-горе в инструкцията и 
добавете устройството. 
 
 

▪ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

 
Проблем Възможни причини 

Не може да се добави устройството в 
приложението Koogeek Home - Уверете се, че вашето устройство е 

включено и наблизо. 
- Ако имате двулентов рутер, моля, 
изключете Wi-Fi мрежите на 5 GHz и 
свържете телефона си към 2.4GHz Wi-Fi 
мрежа. 
 

 

▪ ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ 
 

▪ Поддържайте продукта чист с помощта на суха кърпа. Ако е нужно, можете да 
натопите кърпата съвсем леко във вода, да го почистите и да подсушите. 
Внимавайте да не намокрите вътрешността на продукта, защото ще развали 
електрическите компоненти. 

▪ Не поставяйте продукта под директното влияние на слънчева светлина, прах и 
замърсена околна среда. 

▪ Не използвайте бензин, летливи масла, разредители, алкохол и други 
химически разтворители, за да избършете и почистите продукта. 

 
▪ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Вход AC 90-250V, 50/60Hz 

Номинална мощност 25W 

Тегло Тегло: 0,163 kg 

Размер на крушка E26 (USA) и E27 (EU) LED 

 
ЗАБЕЛЕЖКИ 

▪ Тези спецификации могат да бъдат променени без предварително 
предупреждение. 

▪ Този уред не е водоустойчив. 
▪ За използване на Apple Homekit функциите се уверете, че на вашето iOS 

устройство за направени следните настройки: 
 

o Settings -> iCloud -> iCloud Drive -> Turn On 
o Settings -> iCloud -> Keychain -> Turn On 

Settings -> Privacy -> HomeKit -> Koogeek Home -> Turn On 



 

▪ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
1. Стандартната гаранция на това устройство е 12 месеца, считано от датата на 
неговото закупуване от Крайния потребител. Устройството, притежава договорна 
гаранция от производителя. Търговската гаранция обвързва производителя, 
съобразно посочените в нея условия и с оглед заявената рекламация. Доставчикът се 
задължава при заявена надлежно писмена рекламация от клиента, да изпрати 
стоката на производителя.  
2. ДОСТАВЧИКЪТ не предоставя друга гаранция освен ако не е дал изрично писмена 
гаранция за доставените стоки.  
3. Гаранциите, посочени в настоящите условия заместват всички други гаранции, 
пряко или косвено уговорени и могат да бъдат описани по-подробно или разширено 
в инструкциите за експлоатация, предоставени от производителя на продукта. Не се 
приемат различни, противоречащи на тези условия, освен споразумение с взаимно 
писмено съгласие. Условията се прилагат включително, при извършена доставка до 
клиента независимо знанието, че неговите условия са в конфликт или се различават 
от настоящите условия. За да бъдат правно валидни, за всякакви допълнителни 
споразумения и различия се изисква писмено съгласие от ДОСТАВЧИКА.  
4. В случай че производителят е упълномощил надлежно доставчика за извършване 
на поправка на заявени за гаранция стоки, доставчикът привежда стоката в 
съответствие с договора за продажба.  
4.1. Гаранцията се отменя във всеки от следните случаи: 
а) дефекти или повреди, причинени от неправилно съхранение, неправилна 
употреба, небрежно боравене, липса на поддръжка или злополука; б) дефекти или 
щети, произтичащи от ползването на продукти с електронно или механично 
несъвместимо оборудване; 
в) продуктът е неправомерно отворен, модифициран или ремонтиран от 
неупълномощено лице; г) гаранционната пломба/лепенка е увредена; д) продуктът е 
механично повреден.  
4.2. Във всеки случай доставчикът носи отговорност до размера на заплатената от 
клиента цена на стоката.  
5. При несъответствие на продукта, клиентът заявява до доставчика рекламация по 
образец.  

5.1.Клиентът следва да върне продукта до три дни на 
доставчика в състоянието, в което е бил доставен- с 
оригиналната опаковка, с незасегнати гаранционни знаци и 
всички придружаващи документи. Клиентът следва да 
приложи и касова бележка или фактура, протоколи, актове или 
други документи, установяващи несъответствието на стоката с 
договореното, и други документи, установяващи претенцията 
по основание и размер.  

 
 
5.2. Когато производителят е предоставил търговска гаранция на продукта, 
удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на продукта с друг, 
съответстващ на договореното, или чрез ремонт на продукта, като производителя е 
този, който определя дали се касае за гаранционен случай или не.  
5.3. Рекламация може да се предяви до срока на гаранцията, но не по-късно от един 
месец от установяване на неизправност. 
6. Ако не е уговорено друго, всички разходи, свързани с изпращането/връщането на 
продукти до/от производителя за ремонт или замяна са за сметка на клиента. 
7. Настоящата гаранция важи само при представяне на документ за покупка – касова 
бележка или фактура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство 
 

Производител 

 

Shenzhen Beitai health measurement and 
Analysis Technology Co. Ltd. 
 
Адрес: High-tech Zone, Nanshan District, 
Shenzhen, Zhongshan Road No. 13, 
North Long Room 702, Block C unis 
Science Park / Room 704 
Китай 

Вносител 

 

Дженерикс Партнърс ООД 
 
Адрес: 1700 София, ул. проф. 
Константин Гълъбов 4, ап.12 
Тел. 0876 13 00 36 
Email: office@generix-smart.com 
www.generix-smart.com 
 

Произведено в Китай 
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