
Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 
Popis produktu 

Tlačítko

Tělo 

Nastavení Jasu

Tlačítko 

Základna 

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 nově 
navržené ovládání 
dotykem založení na 
špičkových technologiích. 

Doporučujeme 
umístění na noční 

stolek nebo pracovní 
stůl. 

Použití Lampičky 
Instalace 
Zastrčte napájecí kabel do 
nabíjecího portu v 
základně a připojte 
adapter ke zdroji 
napájení. 

Propojení s aplikací Mi Home 
Naskenujte QR kód níže, nebo vyhledejte 
aplikaci Mi Home v Obchod Play (Android), 
nebo v App Store (iOS). 
Aplikaci stáhněte a nainstalujte. 
Pro přidání zařízení aplikaci otevřete a v 
pravém horním rohu klepněte na ikonku „+“, 
dohledejte zařízení a pokračujte dle instrukcí 
na obrazovce. 

Používání 

Multifunkční tlačítko 
1) Stiskněte: zapnete výchozí barvu světla a úroveň jasu 
2) Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund: přepínejte mezi 
barvou nebo režimem teploty barev 

Lišta nastavení jasu 
1) Posuňte nahoru/dolu pro úpravu jasu. 
2) Když je lampa vypnutá, dotykem lišty nastavení jasu lampu 
zapnete a úroveň jasu bude odpovídat místu, kterého jste se 
dotkli. 

Zapínací tlačítko 
1) Stiskněte: zapnutí/vypnutí 
2) Když je lampička zapnutá, stiskněte a držte zapínací 
tlačítko 
po dobu 2 sekund, abyste povolili funkci plánovaného 
vypnutí (výchozí zpoždění je 15 minut – může být upraveno 
v aplikaci Mi Home po úspěšném spárování lampy). 

Prohlášení o shodě 
Společnost Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. tímto 

prohlašuje, že radiové zařízení typu MJCTD02YL odpovídá 
požadavkům evropské směrnice 2014/53/EU. 

Tovární nastavení 
Současně stiskněte multifunkční tlačítko a 
zapínací tlačítko a držte je stisknuté po dobu 
5 sekund, dokud lampička nezačne měnit 
barvy (červená, zelená a modrá). 
Až se pohyb barev zastaví, bude nastavení 
lampičky automaticky obnoveno. 
Při použití v novém síťovém prostředí je 
potřeba vždy obnovit tovární nastavení a 
případně znovu napárovat s aplikací. 

Bezpečnostní opatření 
1) Před použitím se ujistěte, že napětí odpovídá pracovnímu napětí 
produktu. Použití nesprávného napětí může poškodit produkt a způsobit 
potenciální bezpečnostní riziko. 
2) Světelný zdroj této lampičky není vyměnitelný. Když světelný zdroj 
dosáhne konce své životnosti, je nutné vyměnit celou lampičku. 
3) Lampu nerozebírejte. 
4) Nepoužívejte nestandartní adaptéry, aby nedošlo k újmě na zdraví a 
majetku. 
5) Zařízení nevystavujte vlhkosti. 
6) Dodržujte provozní teploty viz. specifikace výrobku. 
7) Toto zařízení není hračka, udržujte zařízení mimo dosah dětí. 
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