Mi LED Desk Lamp
Používateľská príručka

Prvé používanie
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Inštalácia
1. Vybaľte produkt a zapojte ho do zásuvky.
2. Stlačením tlačidla zapnete svetlo.

Nastaviteľný uhol do 135°

Telo

Konektor

Rotačné tlačidlo

Napájací kábel

02

Inštrukcia

Otočením tlačidla
zvýšite alebo znížite
jas.

Stlačením tlačidla
zapnete alebo
vypnete svetlo.

Stlačením a otočením tlačidla je
možné prispôsobiť teplotu farieb.
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Inteligentné ovládanie
1. Naskenujte QR kód nižšie alebo navštívte App Store/Google Play pre
stiahnutie aplikácie Mi Home.
2. Uistite sa, že je lampa zapnutá. Otvorte aplikáciu a nasledujte jej inštrukcie.

* Uistite sa, že je vaša WiFi v prevádzke.

Továrenské nastavenie
Dierka pre resetovanie sa nachádza na spodnej strane lampy. Zapnite lampu a vložte
do dierky po dobu 5 sekúnd malý rovný predmet a opäť ho vyberte. Lampa začne preblikávať.
Resetovanie je kompletné, keď blikanie skončí.

* Továrenské resetovanie je
nutné pre pripojenie k novej sieti.

Špecifikácia
Model: MJTD01YL

Chromatičnosť: 2700 – 6 500 K

Prevádzková teplota: -10 – +40 ℃

Svetelný tok: 300 lumenov

Prevádzková vlhkosť: 0 % – 85 %RH

Životnosť: okolo 25 000 hodín

Napätie lampy: 12 V 0.5 A

Kompatibilita: Android & iOS

Sieťové napätie: 100 – 240 V~ 50/60 Hz

Príkon: 6 W (42 pcs × 0.15 W/LED modul)

0.2 A Faktor výkonu: 0.4

Bezdrôtové pripojenie: WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Vlastnosti produktu

Ochrana očí

Nastaviteľný jas

Nastaviteľná
teplota farieb

Režim sústredenia

4 režimy osvetlenia

Časovač

Plánované vypnutie

Mobilné ovládanie

Firmware aktualizácie

Varovanie
1. Pred použitím produktu sa uistite, že je používané napätie vhodné pre zariadenie.
Používanie tohto produktu pod iným napätím než uvedeným môže spôsobiť
jeho poškodenie alebo ohroziť vašu bezpečnosť.
2. Iba pre vnútorné použitie.
3. Pravidelne kontrolujte adaptér aj všetky káble. Ak je akákoľvek časť
poškodená, prestaňte produkt používať.
4. Nie je možné vymeniť/opraviť napájací kábel. Ak je poškodený, svetlo by
malo byť šetrne zlikvidované.
5. Nepoužívajte osvetlenie pri možnom kontakte s vodou.
6. LED diódy tohto produktu nie sú vymeniteľné.
7. Nedemontujte zariadenie. Netlmené diódy môžu spôsobiť poškodenie zraku.

FCC Varovanie
Akékoľvek zmeny alebo modifikácie, ktoré vyslovene nie sú uvedené subjektom
zodpovedným za varovanie, môžu anulovať právo používateľa reklamovať toto zariadenie.
Toto zariadenie sa zhoduje s odsekom 15 v pravidlách FCC. Prevádzka zariadenia sa
podriaďuje týmto 2 podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť akúkoľvek škodu a (2)
toto zariadenie zodpovedá za všetky svoje následky, vrátane následkov spojených s
nevhodným používaním.
U zariadenia bola testovaním preukázaná zhoda s limitmi digitálnych zariadení triedy B
opísanými v odseku 15 v pravidlách FCC. Stanovením týchto limitov poskytujeme
používateľom a ich okoliu podstatnú ochranu proti ujme na zdraví aj majetku. Toto zariadenie
vydáva a využíva rádiovú frekvenciu a ak nie sú dodržané inštalačné inštrukcie, môže
spôsobiť škodu na iných rádiových zariadeniach. Avšak, neexistuje garancia, že
negatívnemu kontaktu s nimi je možné absolútne predísť riadnou inštaláciou. Ak k tomuto
dôjde, je možné to overiť opätovným vypnutím a zapnutím zariadenia. Ak pretrváva problém,
je odporúčané používateľovi postupovať podľa jedného alebo viacerých nasledujúcich
pokynov:
(1) Zmeňte smer antény prijímača alebo ju presuňte.
(2) Udržujte väčšiu vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
(3) Zapojte zariadenie do inej zásuvky, než v ktorej je zapojený prijímač.
(4) Kontaktujte svojho predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Prečítajte si, prosím, pozorne túto príručku pred prvým použitím
zariadenia.
Navštívte, prosím, servisnú stránku Xiaomi: mi.com/en

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

