
Megjegyzés:
• Ez a termék 32 mm-nél nem vastagabb monitorokkal kompatibilis.
• A 10 mm-nél vékonyabb monitorok képesek a fénysáv megtartására, 

viszont a talp alsó része nem fekszik fel a monitorra.
• A talpon lévő gravitációs függesztőszár szöge 40°-ban állítható.
• Ez a termék laptopokkal nem használható.

1. A fénysáv felszerelése

Miközben a világítótest lefelé néz, csatlakoztassa a tápellátásának 
a fénysávon lévő érintkezőit a talpon lévő érintkezőkhöz.

Helyezze a talpat a monitor felső részének közepére, és 
gondoskodjon róla, hogy a szorítóelem stabilan rögzüljön a 
monitorhoz, illetve hogy a talp alsó része felfeküdjön a monitor 
hátoldalára.
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2. A távirányító elemeinek behelyezése
1) Helyezze a távirányítót a tenyerébe úgy, hogy a csúszásmentes lemez lefelé nézzen, majd pedig a másik kezével 

fordítsa el a távirányítót az óramutató járásával ellentétes irányban a hátsó fedél kinyitásához.
2) Helyezzen be két AAA típusú elemet (külön kapható). Gondoskodjon róla, hogy a pozitív (+) és a negatív (-) pólusok 

a megfelelő irányban álljanak.
3) Helyezze vissza a hátsó fedelet, és illessze az alsó részen lévő háromszöget a csúszásmentes lemezen lévő lakat 

jelzéshez.
4) Helyezze a távirányítót a tenyerébe úgy, hogy a csúszásmentes lemez lefelé nézzen, majd pedig a másik kezével 

fordítsa el a távirányítót az óramutató járásával megegyező irányban a hátsó fedél visszazárásához.

Használat
1. Csatlakoztatás tápellátáshoz
Csatlakoztassa a töltőkábelt a tápellátás csatlakozójához, majd azt dugja be áramforrásba.



2. A fény szabályozása 

Nyomja meg a forgatógombot a távirányítón a fény be-/kikapcsolásához.
A fény bekapcsolását követően forgassa el a forgatógombot a távirányítón a fényerő beállítása érdekében. 
Nyomja le, illetve tartsa lenyomva a forgatógombot, és azt ezzel egyidejűleg forgassa el a színhőmérséklet 
beállításához. Nyomja le, illetve tartsa lenyomva a forgatógombot két másodpercig; a fény a 
számítógéphez a legjobb 2700 K fényhőmérséklet és 50%-os fényerő mellett.
Megjegyzés: A távirányító és a fénysáv gyárilag egymáshoz párosítottak, vagyis a fénysáv szabályozására 
a távirányító közvetlenül használható annak átvételekor. Amennyiben a fénysávot azonos típusú, nem 
eredeti tartozékkal kell párosítani, nyomja le, illetve tartsa lenyomva a távirányítón a forgatógombot a 
lámpa bekapcsolását követő 20 másodpercen belül.
Amikor a fény lassan villog, annak párosítása a tartozékkal sikeresen megtörtént.

3. Szög beállítása

Az ábrán bemutatottak szerint forgassa el a fénysávot 
a szög beállításához. A beállíthatósági szög 25°.

Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem vállalat)
Cím: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No. 1
Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, Kínai China 
További információért keresse fel: www.mi.com



EU megfelelőségi nyilatkozat

WEEE Ártalmatlanítás és újrahasznosítás

A Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a MJGJD01YL típusú 
rádiós berendezése megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A EU megfelelőségi nyilatkozat teljes 
szövege az alábbi internetcímen érhető el: https://www.mi.com/en/service/support/
declaration.html.

Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy 
elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelve szerint), amelyeket nem szabad válogatatlan 
háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a 
hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak 
minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. 
A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, 
potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel 
vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel 
kapcsolatban.

Importőr: Beryko s.r.o., 
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz




