Mi LED Desk Lamp
Felhasználói kézikönyv

Első használat

01

Beszerelés
1. Csomagolja ki a terméket és csatlakoztassa az áramforráshoz.
2. A gomb megnyomásával bekapcsolja a fényt.

Beállítható szö g 135° fokig

Test

Csatlakozó

Forgó kapcsológomb

Töltőkábel
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Útmutató

A kapcsoló elfordításával
növeli, vagy csökkenti a
fényerőt.

A gomb
megnyomásával
kapcsolja be, vagy
kapcsolja ki a fényt.

A kapcsoló megnyomásával és
elfordításával lehet testre szabni
a színhőmérsékletet.
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Okos vezérlés
1
. Szkennelje be az alábbi Q R kó dot , va gy lá togassameg az A pp
Store / Google Play áruházat a Mi Home alkalmazás letöltéséhez.
2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a lámpa bekapcsolt állapotban van. Nyissa meg az
alkalmazást és kövesse a megjelenő utasításokat.

* Bizonyosodjon meg róla, hogy a Wi-Fi hálózat üzemel.

Gyári beállítások
A visszaállításhoz használja a lámpa alsó részén található lyukat. Kapcsolja fel a lámpát és
5 másodpercre helyezzen a lyukba egy kis, egyenes tárgyat, majd vegye ki belőle. A
Lámpa villogni kezd.
A visszaállítás sikeres, ha a villogás abbamarad.

* A gyári beállítások visszaállítása szükséges új
hálózathoz való csatlakozás esetén.

Jellemzők
Modell: MJTD01YL

Színintenzitás: 2700 - 6 500K

Üzemi hőm érséklet: -1 0 - +40℃

Fényáram: 300 lumen

Üzemi párata rtalom: 0 %-85%R H

Élettartam: kb. 25000 óra

A lámpa feszültsége: 12V 0 .5A

Kompatibilitás: Android & iOS

Hálózati feszül tség: 100 -240V~ 50/60Hz

Teljesítményszükséglet: 6W (42 db 0,15W-os LED modul)

0.2A

Vezeték nélküli csatlakozás: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
2.4GHz

Teljesítménytényező: 0.4

Termék tulajdonságai

A szemek védelme

Koncentrált ü zemmód

Tervezett kikapcsolás

Állíth ató fényerő

4 világítás i üzemmód

Mobilvezérlés

Állítható
színhőmérséklet

Időzítő

Szoftverfrissítés

Figyelmeztetés
1. A termék használatának megkezdése előtt bizonyosodjon meg, hogy a használandó feszültség
megfelelő a készülék számára.
Ezen termék más tápfeszültséggel történő használata a termék
károsodásához, vagy az Ön biztonságának csökkenéséhez vezethet.
2. Kizárólag beltéri használatra.
3. Rendszeresen ellenőrizze az adaptert és kábeleket. Amennyiben
bármelyik rész megsérül, fejezze be a termék használatát.
4. Nem lehetséges a töltőkábel cseréje/javítása. Amennyiben a termék
megsérül, környezetkímélő módon selejtezze le.
5. Ne használja a világítást olyan helyen, ahol víz érheti.
6. Ezen termék LED diódái nem cserélhetőek.
7. Ne szerelje szét a készüléket. A burkolat nélküli diódák látáskárosodást okozhatnak.

FCC Figyelmeztetés
Minden olyan változtatás vagy módosítás, amit a figyelemfelhívásért felelős szervezet
kifejezetten nem említ, érvénytelenítheti a felhasználó ennek az eszköznek a
működtetésére vonatkozó jogát.
Ez az eszköz megfelel az FCC 15. bekezdésében foglalt előírásoknak. Az eszköz
üzemeltetése a következő 2 feltétel alá tartozik: (1) Ez a készülék nem okozhat semmilyen
kárt és (2) ez a készülék felelősséggel tartozik minden hatásáért, ideértve a nem megfelelő
használattal kapcsolatos következményeket is.
A készüléknél teszteléssel került bizonyításra az FCC előírások 15. bekezdésében m
eghatározott B osztályba tartozó digitális eszközök határértékeinek való megfelelőség.
Ezeknek a határértékeknek a megállapításával a felhasználók és azok környezete számára
egészségkárosodás, valamint a tulajdonukban esett kár elleni védelmet biztosítunk. Ez a
készülék rádiófrekvenciákat bocsát ki is hasznosít, és amennyiben a telepítési előírások nem
kerülnek betartásra, más rádió eszközökben kárt okozhat. Mindazonáltal nincs garancia arra,
hogy azok negatív hatása rendes telepítés esetén is teljes mértékben megelőzhető lenne.
Amennyiben ez bekövetkezik, az a készülék ismételt kikapcsolásával és bekapcsolásával
ellenőrizhető. A probléma további fennállása esetén a felhasználónak a következő útmutatás
egy, vagy több pontját javasolt követnie:
(1) Változtassa meg a jelerősítő antenna irányát vagy helyezze azt át.
(2) Tartson nagyobb távolságot a készülék és a jelerősítő között.
(3) Csatlakoztassa más konnektorba a készüléket, mint amibe a jelerősítő csatlakozik.
(4) Lépjen kapcsolatba az értékesítőjével vagy egy tapasztalt rádió/TV technikussal.

A készülék első használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el ezt a
kézikönyvet .
Látogassa meg a Xiaomi szervizoldalát: mi.com/en

Gyártó: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Cím: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road, Laoshan,
Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China
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