
Xiaomi Mi Smart 
LED stolní lampa

Uživatelský manuál



Popis zařízení

2

úhel 135°

tělo lampy

konektor napájení
tlačítko ovládání

napájecí adaptér

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaomi.smarthome



Ovládání

3

https://itunes.apple.com/us/app/mi-�t/id938688461?mt=8

Klikněte na tlačítko pro zapnutí / 
vypnutí lampy.

Otáčením ovladače lze měnit jas 
světla lampy.

Stiskem a otáčením ovladače lze měnit 
barevnou teplotu světla lampy.



4

Tovární restart
Pokud zařízení přemístíte do místa, kde nelze přijímat bezdrátovou síť Wi-Fi, na kterou bylo zařízení 
spárováno, je nutné provést tovární restart. Potřebovat budete tenkou sponku (jehlu, špendlík apod.), 
kterou stačí zasunout na cca 5 sekund do zdířky na spodní straně podstavce lampy. Až začne lampa 
blikat, můžete tlačítko pro reset uvolnit. Dojde automaticky k obnovení továrního nastavení.

Připojení do domácí sítě
Toto zařízení lze ovládat pomocí o�ciální aplikace MiHome. Pro správný chod aplikace budete 
potřebovat mobilní telefon s iOS nebo Androidem 4.3+. Postup pro připojení k zařízení je 
následující:

1. Stáhněte z Obchodu Play či Apple AppStore o�ciání aplikaci MiHome.
2. Zapněte aplikaci MiHome a zvolte region Mainland China (první možnost).
3. Zvolte Sign In a přihlaste se ke svému Xioami účtu (případně si jej pomocí volby Sign Up        
    vytvořte).
4. Klikněte na ikonu + v pravém horním rohu a zvolte Add device.
5. Zařízení MI Smart LED zapojte.
6. Ve spodní části aplikace MiHome klikněte na tlačítko Scan a počkejte, až se objeví nové    
     zařízení. Akci případně několikrát opakujte. Klikněte na zařízení v seznamu.
7. Následně vyberte domácí Wi-Fi síť, kterou chcete rozšířit, a zadejte její heslo.
8. Nyní dojde k režimu spárování. Na konci stačí jen vybrat místnost, kde bude zařízení používá-
no, a kliknout na Done. Zařízení je nyní nastaveno a rozšřiuje WiFi signál.

Změna jazyku aplikace
Pozor: standardně není nastavena všude angličtina, přestože je aplikace na úvodní obrazovce v
angličtině. Je nutné ještě dodatečně angličtinu zvolit ručně v nastavení:
1. Přejděte do sekce Pro�le pomocí tlačítka v pravém spodním rohu.
2. Zvolte možnost Settings, následně Language.
3. Vyberte jazyk English.


