Usuário lâmpada manual My cabeceira

Obrigado por escolher a minha lâmpada de cabeceira. Luzes LED de alta qualidade e estrutura óptica profissional combinado com
a mistura algoritmo de luz natural fazer a minha lâmpada de cabeceira um companheiro perfeito para o seu criado-mudo.

introdução

01

Primeiros passos
1. Retire a lâmpada e conectar o cabo de alimentação.

Adaptador de corrente
Fonte de energia

adaptador de tomada

* Coloque a lâmpada em um criado-mudo.
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controles

Botão de alimentação

botão predefinido

03

botão predefinido

Pressione para ligar /

Pressione para alternar entre predefinições

Deslizar ao longo da borda para

desligar

de cor

ajustar o brilho

App My Home
1. Digitalize o código QR para baixar o App My Home.
2. Ligue a lâmpada, abra o aplicativo e siga as instruções ..

* Certifique-se de sua rede Wi-Fi está ligado à Internet.

características-chave
temporizador temporizador

ajustável Cor

Pressione e segure o botão de energia até que os
começos de luz piscar, depois solte.

ajustar as cores.

Botão de alimentação

botão predefinido

para baixo a borda enquanto pressiona o botão para

* A lâmpada se desligará em 15 minutos por padrão. Você pode

ajustar o atraso na aplicação My Home.

*

Esta ação não mudar predefinições de cor. Deslize

reset de fábrica
Mantenha pressionado o botão de alimentação eo botão de programação simultaneamente por 5 segundos. A luz ficará vermelho,
verde e azul; ea lâmpada será reiniciado.

Botão de alimentação

botão predefinido

* Executar reset de fábrica e voltar a ligar a lâmpada cada vez que você usar

uma nova rede Wi-Fi.

óculos
Modelo: MJCTD01YL

Fator de Potência: 0,5

luminoso: 300 lumens

1A

Temperatura de cor: 1700-6500K Fluxo

entrada lâmpada classificados: 12V

Cor: 16M
Expectativa de Vida: 25,000h Faixa

10W (módulo 14 × 0.7W / LED) nominal de entrada: 220V-240V ~ 50 / 60Hz 0.5A
Potência máxima de saída: 10W

bandas de freqüência: 2402-2480MHz

Requisitos do sistema: Android 4.4 ou posterior, poder iOS 8.0 ou posterior avaliado:

Controles: Touch, software

Conectividade: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n de 2,4 GHz,

Bluetooth 4,2 BLE

Caracteristicas

16 milhões de cores

A temperatura de cor

Luz da noite

brilho regulável

ajustável

controles de toque

I temporizador on / off

Cuidados com os olhos

cronômetro

presets

cores ajustáveis

controle App através de atualizações de firmware

aviso
1. Conveniência de uso "interior", a temperatura ambiente é de 25 ° relacionada C.
2. Use o recurso de energia correta na porta.
3. Desligue a alimentação antes de abrir a tampa ou substituir a lâmpada.

4. Em caso de dúvida, consulte um eletricista qualificado.
5. Não coloque a lâmpada em um plano inclinado.

6.

Apenas para uso doméstico.

7.

Classe II luminária

8.

Não descarte de aparelhos eléctricos em aterros, levá-los a um ponto de recolha. Entre em contato com o governo local para
encontrar os pontos mais próximos. Se os dispositivos desfeitas em aterros, contaminantes podem contaminar a água subterrânea e
entrar na cadeia alimentar, o que pode prejudicar a saúde. e bem-estar.

9. Se o fio for danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou um técnico qualificado para evitar qualquer risco para a
segurança.
módulo 10. O LED não pode ser substituído.
11. desmontar o produto. O diodo emissor de luz pode causar danos oculares.

Declaração de Conformidade da UE
Nós, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. declara que este equipamento cumpre com as directivas aplicáveis e
normas europeias, e emendas.

Manual Leia isto cuidadosamente antes de usar e mantê-lo para referência futura.

suporte on-line: www.mi.com/service
Fabricante: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. (uma Meu Ecossistema Company) Endereço: 10F-B4, Edifício
B, Inovação Park International, estrada 1 Keyuan Weiyi,
Laoshan District, cidade de Qingdao, província de Shandong, China

