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Uživatelský manuál pro lampu NARA Alpha
Tento uživatelský manuál slouží k porozumění základního zacházení s lampou NARA
Alpha. Věnujte, prosím, jeho pročtení dostatečnou pozornost.

Bezpečnostní upozornění a obecné pokyny
NARA Alpha je elektrický spotřebič, který se zapojuje do 230V sítě, je tedy nezbytně nutné:
Neumývat lampu a související příslušenství vodou, čistit pouze suchým
hadříkem výlučně po odpojení lampy ze zásuvky.
Nerozebírat lampu nad rámec pokynů v uživatelském manuálu. Při
neodborné demontáži může spotřebič způsobit zranění, v krajním případě i
smrt.
Nevystavovat lampu extrémním teplotám. Lampa je konstruována na
teploty od 5 do 35 stupňů celsia. Při nedodržení teplotních limitů hrozí
zhoršení funkčnosti lampy nebo její trvalé poškození.
Nepoužívat lampu v místnostech s vysokou vlhkostí, jako je koupelna a
podobné. Vlhké prostředí může lampu poškodit, v krajním případě zranit či
usmrtit uživatele.
NARA Alpha je vyzařující zdroj světla, je tedy nezbytně nutné:
Nedívat se přímo do zdroje světla. Dlouhé sledování přímého světelného
zdroje může způsobit zhoršení zraku, v krajním případě oslepnutí.
Nestavit lampu svítící stranou směrem ke zvířatům. Nadměrné vystavení
světelným paprskům může u zvířat vést ke zhoršenému vidění, v krajním
případě k celkové ztrátě zraku.
Nedotýkat se zdroje napětí a světelné lišty v době, kdy je lampa rozsvícená
a chvíli po jejím vypnutí. Jedná se o části produkující zbytkové teplo a hrozí
popálení uživatele.
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NARA Alpha přijde v rozloženém stavu, je tedy nezbytně nutné:
Nesestavovat lampu bez řádného pročtení uživatelského manuálu.
Špatné sestavení může vést k nesprávnému fungování lampy, zranění
uživatele, v krajním případě jeho smrti.
Nenechávat rozložené balení v blízkosti dětí. Může obsahovat malé části, u
nichž hrozí nebezpečí vdechnutí.
Neimprovizovat při montáži. Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás.
Improvizované sestavení může vést k nesprávnému fungování lampy,
zranění uživatele, v krajním případě jeho smrti.
Další bezpečnostní upozornění:
Nevystavujte lampu hrubému zacházení. Jedná se o produkt s křehkou
elektronikou, hrubé zacházení může poškodit produkt, v krajním případě vést
ke zranění uživatele.
Nepoužívejte pro napájení jiný zdroj, než který je přiložený v balení.
Nesnažte se oddělit kabel od NARY. Kabel je s NAROU napevno spojen a
pokusy o jeho oddělení mohou vést k poškození lampy, v krajním případě
poranění uživatele.
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Obsah balení
SVĚTELNÁ
LIŠTA

PODSTAVEC

ZDROJ

UŽIVATELSKÝ
MANUÁL

NARA

Specifikace
Model: NARA Alpha
Rozměry: Podstavec 82x9,9 mm, svítící tyč 1500 mm
Země původu: Česká republika
Napájení: 5V,3A
Maximální příkon: 15W
Technologie svícení: RGBW LED diody
Ovládání: Aplikace/webové rozhraní

Sestavení NARY
Položte podstavec na rovnou plochu a protáhněte kabel jdoucí z profilu (svítící tyče)
stojanem. Pozor, kabel je s profilem napevno spojen. Poté zasuňte profil do stojanu, při
čemž dbejte opatrnosti, aby se neuskřinul protažený kabel. Volnou koncovku kabelu se
zakončením konektorem USB C zasuňte do přiloženého adaptéru. Nyní je již lampa
sestavená a můžete ji po zapojení adaptéru do sítě umístit na vámi požadované místo.
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Ovládací rozhraní NARY
Pokyny pro spuštění ovládacího rozhraní NARA Alpha jsou sepsány a rozděleny podle
způsobu připojení a druhu platformy vašeho zařízení. Pro fungování musí mít vaše
zařízení přístup k internetu a disponovat technologií Bluetooth. Jakmile hodláte NARU
spárovat, zapojte ji do zásuvky a postupujte podle pokynů níže.
Android – Chcete-li připojit NARU k vašemu mobilnímu telefonu s operačním
systémem android, stačí zadat následující adresu do preferovaného
webového prohlížeče: https://app.naralamp.cz/. Pro správné fungování
doporučujeme prohlížeč Google Chrome.

iOS – Pro připojení NARY k zařízení s operačním systémem iOS je nutné
stáhnout dodatečnou aplikaci z Apple App Store - Bluefy od vývojářů PNN SOFT.
Po nainstalování a spuštění vás aplikace vyzve k povolení využívat funkci
Bluetooth. Tuto možnost musíte povolit, jinak NARA nepůjde skrz Bluefy ovládat.
Pokud omylem tuto možnost neodsouhlasíte, vždy ji lze dodatečně povolit v
nastavení vašeho iOS zařízení - v seznamu nainstalovaných aplikací najdete
Bluefy a tam vaši volbu změníte. Po spuštění aplikace Bluefy zadejte do okénka
vyhledávání následující odkaz: https://app.naralamp.cz/.

PC – Pokud chcete ovládat NARU přes váš počítač, přepište následující odkaz
do vašeho webového prohlížeče: https://app.naralamp.cz/. Pro správné
fungování doporučujeme prohlížeč Google Chrome.
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Připojení k NAŘE
Při zadání příslušné webové adresy vás
uživatelské rozhraní přivítá a vyzve k
připojení nového zařízení. Chcete-li se
spárovat s NAROU, klikněte na „Přidat
zařízení“ ve spodní části obrazovky. V
zobrazeném listě dostupných zařízení
kliknutím vyberte vaši NARU. Sama se
automaticky připojí a objeví se v seznamu
spárovaných zařízení. Pro přidání další
NARY postup zopakujte. Pokud chcete
změnit
název
NARY,
klikněte
na
požadovanou lampu. Dostanete se na
podstránku s výběrem barvy, kde v
pravém horním rohu najdete symbol
tužky. Ťukněte na něj a napište
požadovaný název.

Tvorba skupin
Skupiny slouží k ovládání vícero NARA lamp současně. Veškeré lampy ve skupině budou
synchronizovaně měnit svůj svit podle vašeho nastavení.
Chcete-li tuto funkci využít, klikněte na stránce se seznamem spárovaných zařízení na
„Vytvořit skupinu“. Pojmenujte ji a zvolte, které z již spárovaných NARA lamp do ní budou
patřit. Výběr potvrďte pomocí „Vytvořit skupinu“.
Pro odstranění existující skupiny klikněte v pravém rohu na symbol odpadkového koše,
poté klikněte na skupinu, kterou chcete odstranit. Svou volbu potvrdíte tlačítkem
„Uložit“. Pro odstranění samotných lamp je postup identický, jen při odstraňování místo
skupiny zvolte požadovanou lampu.
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Ovládání
K vypnutí a zapnutí NARY slouží dotyková ploška, která je umístěna na jejím vrcholu.
Tímto způsobem lze NARU rozsvítit/zhasnout bez nutnosti použití webového rozhraní,
které je pro ovládání primárně určeno.
Vaši chytrou lampu NARA lze nastavovat výhradně prostřednictvím jejího webového
rozhraní. Začíná se pomocí kliknutí na pojmenování dané lampy nebo skupiny. Samotné
ovládání je pak rozděleno do tří podstránek, mezi kterými přepínáte pomocí symbolů v
dolní části obrazovky.

Primární stránka pro ovládání NARY se skrývá pod symbolem
malířské palety. Tlačítkem Vypnout/Zapnout můžete NARU
zhasnout nebo rozsvítit. Nad ním se nachází posuvník, který ovládá
jas lampy. Čím více ho posunete směrem doprava, tím jasněji
bude NARA zářit. Ve vrchní části stránky naleznete tzv. Color Picker.
Zde si pouhým kliknutím zvolíte barvu světla. Znáte-li přímo hex kód
nějaké barvy, můžete ho napsat do nabízejícího se řádku pod Color
Pickerem. Do stejného řádku je také možné napsat anglický název
barvy. Berte, prosím, na vědomí, že lampa nemusí zobrazit správně
veškeré barevné odstíny napsané do hex kódu. Příkladem je hex
kód černé barvy.

Na druhou ovládací stránku přepnete pomocí symbolu tužky ve
čtverečku, jenž se opět nachází ve spodní liště. Zde ovládáte
animace, které NARA dokáže zformovat. Pomocí posuvníku
Dynamika animace volíte její směr a rychlost průběhu. Tyto
atributy měníte potahem na pravou či levou stranu. Pokud chcete
animaci upravit v jejím průběhu, klikněte na „Pozastavení
animace“. Ve vrchní části obrazovky si můžete zvolit jednu z
přednastavených animací nebo si vytvořit animaci vlastní. Při
tvorbě nových efektů kliknete na obdélník animace v jejímž pravém
horním rohu se nachází tužka. Při kliknutí na symbol tužky se vám
poté otevře konfigurátor, kde si pomocí obdélníků zvolíte jednotlivé
barvy efektu. Až budete s tvorbou hotovi, klikněte na tlačítko Uložit a
animace se uloží.
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Pod symbolem s obrázkem otazníku naleznete návod k používání
aplikace. Pokud si nebudete něčím jistí stran ovládání, zde byste
měli zjistit odpověď.

Když je ovládano více NAR zároveň pomocí tzv. skupiny, nalezneme
navíc v dolní části obrazovky symbol ozubeného kolečka. Ozubené
kolečko slouží ke správě lamp v aktuální skupině, jde si zde
jednotlivé lampy přidávat a odebírat. Výběr požadovaných lamp
ve skupině se provádí jednoduše, a to pomocí kliknutí na dané
lampy.

Závady a jejich řešení
Při používání NARY mohou ojediněle nastat komplikace, které lze ve většině případů
snadno vyřešit. Proto zde uvádíme nejčastější problémy a způsoby jejich řešení.
1)

První ze všeho si přečtěte uživatelský manuál. Je možné, že se v něm nachází
odpověď na váš problém.

2)

Pokud NARA nesvítí a nevidíte ji ani ve své aplikaci, zkontrolujte přívod
napájení. Je možné, že je povytažený kabel adaptéru, nebo samotný
adaptér ze sítě.

3)

Jestli po předchozím kroku vaši NARU v aplikaci stále nevidíte, zkontrolujte
prosím, zda-li máte ve vašem chytrém zařízení zapnuté bluetooth.

4)

Vše je zapnuté a NARA stále není ve vaši aplkaci viditelná? Restartuje vaši
aplikaci a zkuste NARU znovu vyhledat.
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5)

Přetrvává problém? Proveďte restart odpojením NARY od zdroje energie. Po
odpojení vyčkejte 15 vteřin a NARU znovu připojte.

6)

Vyzkoušeli jste provést veškeré předchozí kroky a NARA stále nefunguje podle
vašich představ? Velmi nás tato situace mrzí, proto uděláme maximum pro
to, abychom ji napravili. Ozvěte se nám na e-mail, telefonní číslo, nebo vámi
preferovanou sociální síť, kterou naleznete níže, a my se pokusíme co
nejrychleji najít řešení.

Více informací
Odpovědi na nejčastější otázky, ale i zajímavé články ohledně světla a použití NARY
najdete na našich webových stránkách. Pokud nechcete, aby vám unikla jakákoliv
novinka, staňte se zároveň i fanoušky na našich sociálních sítích.
Webové stránky: https://shop.naralamp.cz/
Kontaktní e-mail: info@naralamp.cz
Kontaktní telefon: +420 730 644 686
Facebook: @naralamp
Instagram: nara_lamp
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