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Chytré ovládání 

Nastavitelná 

Nastavitelná barva: WRGB Color 

Index podání barev: Ra80 Účiník: 0,5 

Maximální výstupní výkon: 17,91 dBm (Wi-Fi) 

5,76 dBm (BT) 

CZ 

Název: Mi Bedside Lamp 2 

Model: MJCTD02YL 

Provozní teplota: -10 ~ 35 ℃ Provozní 

vlhkost: 0-85 % RH 

Kompatibilní s: Android 4.4 nebo iOS 9.0 a vyššími verzemi  

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz 

Provozní kmitočet: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 

2402-2480 MHz (BT) 

Kód nastavení pro HomeKit je uveden na základně produktu, neztraťte jej. Po obnovení továrního 

nastavení budete kód pro HomeKit opět potřebovat, abyste mohli přidat příslušenství.  

iPad a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. a jsou zaregistrovány v USA a dalších 

zemích. 

Přidejte službu Mi Home / Xiaomi Home do aplikace Google Assistant, abyste mohli ovládat zařízení 

připojená k Mi Home / Xiaomi Home pomocí Google Assistant. 

Klepněte na v aplikaci Google Assistant, vyhledejte „Mi Home / Xiaomi Home“, klepněte na „Link“ 

(Propojit) a přihlaste se do svého účtu Xiaomi. 

Klepněte v Settings (Nastavení)> Home control (Ovládání domácnosti), abyste zařízení přidali a 

postupujte podle uvedených pokynů. Jakmile jsou účty propojeny, můžete lampičku ovládat 

pomocí Google Assistant. 

Klepněte v aplikaci Amazon Alexa, poté klepněte na „Skills & Games“ (Dovednosti a hry), 

vyhledejte „Mi Home/ Xiaomi Home“, vyberte správnou dovednost a klepněte na „Enable“ 

(Povolit). Poté se přihlaste do vašeho účtu Xiaomi. 

podle uvedených pokynů. Jakmile jsou účty propojeny, můžete lampičku ovládat pomocí Amazon 
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(Adaptér) 

01 

Děkujeme, že používáte náš produkt. Lampička Mi Bedside Lamp 2 využívá vysoce kvalitní LED diody s 

profesionální optickou strukturou v kombinaci s algoritmem přirozeného světla, čímž vytváří světlo 

různých barev a vy si můžete vybrat, jakou barvu chcete. Kromě toho nabízí 
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Před použitím zařízení nejprve pečlivě prostudujte tento návod a 
uchovejte ho pro případné budoucí použití. 
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Poznámka: 

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home / Xiaomi Home*. Zařízení ovládejte a nechte spolupracovat s 

dalšími chytrými zařízeními v aplikaci Mi Home / Xiaomi Home.  

03 lampička se automaticky vrátí do stavu uloženého pro normální režim.

Tlačítko režimu 

Stiskněte: zapněte výchozí barvu světla pro aktuální režim. 

Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund: přepínejte mezi 

barvou nebo režimem teploty barvy. 

Lišta nastavení jasu 

Posuňte nahoru/dolů, abyste upravili jas. 

Když je lampička vypnutá, dotykem lišty nastavení jasu 

světlo zapnete a úroveň jasu bude odpovídat místu, 

kterého jste se dotkli. 

Tlačítko napájení 

Stiskněte: ZAP/VYP. 

Když je lampička zapnutá, stiskněte tlačítko napájení a 

podržte po dobu 2 sekund, abyste povolili prvek vypnutí 

(výchozí zpoždění je 15 minut, může být nastaveno v 

aplikaci). 
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Společnost Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že radiové zařízení typu 

MJCTD02YL odpovídá požadavkům evropské směrnice 2014/53/EU. Celý text prohlášení o shodě 

naleznete na následující adrese: https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html. 

negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o místě i 

podmínkách daných sběrných míst vám poskytne prodejce nebo místní úřady. 

Dovozce:
AT Computers a.s.
Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČO: 61672599
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Před použitím se ujistěte, že napětí odpovídá pracovnímu napětí produktu. Použití nesprávného 

napětí může poškodit produkt a způsobit potenciální bezpečnostní riziko.  

Světelný zdroj této lampičky není vyměnitelný. Když světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, 

je nutné vyměnit celou lampičku. Tento produkt nerozebírejte. 

Lampička při provozu generuje teplo, používejte ji prosím v dobře větraných prostorách, aby se 

toto teplo mohlo rozptýlit. 

* Při použití lampičky v novém síťovém prostředí, je třeba obnovit její tovární nastavení a opět ji

připojit k síti.

http://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

