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APLIKACE EGLO CONNECT - NÁVOD 

 

V Obchodě Play (APP Store) stáhnout aplikaci 

Awox Smart Control 

i) Otevřít aplikaci 

ii) Vytvořit účet  

 kliknout na Create account 

- First name = jméno 

- Last name = příjmení 

- Email addres = emailová adresa 

- Password = heslo 

- Password = potvrdit heslo 

 Kliknout na Sign up 

 Na uvedený mail obdržíte zprávu o vytvoření Vašeho 

účtu. Ten potvrdíte kliknutím na „Click to confirm“ 

 Pak spustíte znovu aplikaci Awox ve Vašem mobilním 

zařízení (tabletu) zadáním emailové adresy a hesla, 

které jste uvedli v přihlášení 

 

 

1. SVÍTIDLO/ZDROJ 

i) V telefonu musí být zapnuto Bluetooth a být viditelné pro 

ostatní zařízení. 

ii) Svítidlo/zdroj musí být zapojeno v síti a vypínačem zapnuto 

(svítidlo/zdroj bude svítit červeně). 

iii) Na telefonu je černá obrazovka s nápisem My devices. 

iv) Pro zobrazení svítidla klikněte v pravém horním rohu na 

znaménko „+“. 

v) Svítidlo se Vám zobrazí na displeji. 

vi) Klikněte na svítidlo. 

vii) Objeví se svítidlo s nápisem Welcome to the setup wizard of 

your EGLO Ceiling Giron 30 (Vítejte v nastavení Vašeho EGLO 

svítidla/zdroje). 

viii) Ve spodní části displeje je tlačítko „next“ (další), klikněte na 

něj. 

V následujících sekcích si můžete svítidlo nejdříve vyfotit v interiéru, 

přejmenovat, rozřadit do skupin (místností). Mezi těmito sekcemi se 

pohybujete stiskem tlačítka next/previus (další/předešlý). 
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V předposlední sekci se zobrazí opět tlačítko next a po jeho stlačení 

se svítidlo 3x rozbliká na potvrzení toho, že došlo ke spárování 

s Vaším mobilním zařízením/tabletem. Svítidlo nebude svítit již 

červeně, ale žlutě. 

Pro dokončení procesu klikněte na tlačítko FINISH. 

ix) Klikněte na svítidlo 

x) V následujících 7 sekcích můžete provést tato nastavení 

1. Favorites = nastavení předvybraných barev. V dolní části 

pak můžete měnit barevný odstín od teplé až do studené 

barvy (2700-6500K). 

2. Palette = pokud si nevyberete z přednastavených barev. 

V předešlé sekci, můžete si zvolit ze 16 mil. barev. Také 

zde můžete měnit barvený odstín. 

3. Themes = přednastavené atmosféry pro Vaši domácnost. 

4. Sequences = sekvenční mód mění automaticky barevnou 

atmosféru v přednastaveném barevném režimu.  

5. Alarms = možnost nastavení času pro zapnutí a vypnutí 

svítidla.  

6. Disco = změní světelnou atmosféru v závislosti na Vámi 

zvolené hudbě (dle rytmu), kterou máte uloženou ve 

Vašem mobilním zařízení/tabletu. 

7. Music = v této sekci naleznete Vaši knihovnu uloženou 

v mobilním zařízení/tabletu.  

 

 

2. OVLADAČ 

i) Ovládání svítidla/zdroje pouze ovladačem 

 Svítidlo/zdroj musí být zapojeno v síti a vypínačem 

zapnuto (svítidlo/zdroj bude svítit červeně). 

 Pro spárování ovladače se svítidlem stisknete tlačítko 

„zapnout“ po dobu 3 sec. Svítidlo se 3x rozbliká na 

potvrzení toho, že došlo ke spárování s ovladačem. 

 Nyní můžete používat funkce ovladače: 

1. Na kruhovém kurzoru můžete měnit 4 základní barvy 

dle nálady.  

Tlačítky pod kurzorem je možné ovládat: 

2. Stmívání svítidla 

3. Světelné efekty (celé spektrum RGB) 

4. Oblíbené přednastavené 2 varianty (oblíbenou barvu 

uložíte stisknutím tlačítka s číslem po dobu 3 sec.) 

5. Změna barevného odstínu od teplé až do studené 

barvy (2700-6500K). 
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ii) Ovládání svítidla/zdroje mobilním telefonem a ovladačem 

 Za předpokladu, že je stáhnuta aplikace AWOX SMART 

CONTROL (viz. výše) je možno ovládat svítidlo mobilním 

telefonem/tabletem a ovladačem současně. 

1. Musí být nainstalováno svítidlo/zdroj v aplikaci, viz. 

body 1.i – 1.viii 

2. V aplikaci v levém horním rohu klikněte na menu a 

vyberte „My controllers“ 

3. Stiskněte na ovladači současně tlačítko „Zapnout“ a 

modré tlačíko, ovladač se po 3 sec. rozbliká, 

v aplikaci pak klikněte na „+“. 

4. Na displeji se pak objeví ovladač s nápisem 

EGLORemote. Klikněte na něj a v šesti krocích 

tlačítkem „next“ ho aktivujte.  

5. Po stisknutí tlačítka „Finish“ je potřeba v části 

„Devices“ zaškrtnout svítidla/zdroje, která chcete 

ovládat mobilním telefonem/tabletem a ovladačem 

současně. V pravém horním rohu je pak nutné 

kliknout na disketu a tím vše uložit. 

6. Poté je možno ovládat svítidla/zdroje jak ovladačem, 

tak mobilním telefonem /tabletem. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

V případě odinstalování svítidel a dálkového ovladače z aplikace je 

nezbytně nutné nejdříve odhlásit dálkové ovládání a až poté svítidla v 

následujících krocích: 

1. Přejděte do sekce „My controllers“, na dálkovém ovladači stiskněte 

tlačítko „zapnout“ a „modré“ tlačítko po dobu 3 sec.  

2. Stiskněte v aplikaci „EGLORemote“ a v pravém horním rohu klikněte 

na koš, poté potvrďte tlačítkem „delete“, ovladač zmizí z displeje a 

je odstraněn z aplikace. 

3. Stejným způsobem můžete odstranit i svítidla s tím rozdílem, že 

svítidla odpojujete ze sekce My devices“. 

 

 


