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Chytrá lampička Mi Bedside Lamp



Bezpečnostní upozornění

• Před použitím výrobku se ujistěte, že hodnoty napětí a proudu 
v elektrické síti odpovídají hodnotám uvedeným na výrobku. 
V opačném případě může dojít k poškození výrobku a hrozí 
riziko úrazu nebo vzniku požáru.

• Světelný zdroj lampičky není vyměnitelný. Dosáhne-li světelný 
zdroj konce své životnosti, je nutno vyměnit celou lampičku. 
Nikdy výrobek nerozebírejte.

• Při provozu lampičky dochází k zahřívání, používejte ji v dobře 
větrané místnosti, aby nedocházelo ke koncentraci tepla.

• Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu výrobku nepoužívejte 
jiné než originální adaptéry.

• Lampička musí stát pevně, v průběhu používání ji 
nepřevracejte.

Specifikace

Název: Mi Bedside Lamp 2
Model: MJCTD02YL
Provozní teplota: -10 až +35 °C
Provozní vlhkost: 0 % - 85 %
Kompatibilita: Android 4.4 nebo iOS 9.0 a vyšší  
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz 
Frekvence: 2412 – 2472 MHz (Wi-Fi), 2402 – 2480 MHz (BT)
Nastavitelná barva: WRGB
Index vykreslení barev: Ra80
Součinitel výkonu: 0,5
Vstup: 12 V        , 0,8 A
Napájení: 220 - 240 V, ~ 50/60 Hz, 0,45 A 
Příkon: 9 W (lampička a ovladač LED) 
Maximální výkon: 17,91 dBm (Wi-Fi )

5,76 dBm (BT)
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Děkujeme, že jste se rozhodli pro tento výrobek. U této 
lampičky jsou použity vysoce kvalitní LED čipy s ideální 
světelnou charak teristikou založenou na algoritmem řízeném 
směšování umělého a přirozeného světla včetně výběru 
barvy světla. Lampička je navíc vybavena nejmodernějším 
dotykovým ovládáním.

Popis produktu

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tento 
návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí 
použití.
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Tlačítko
napájení



Připojte konektor napájecího adaptéru do vstupu v podstavci       
a zapojte adaptér do zásuvky.

Napájecí
adaptér

* Doporučujeme umístit lampičku na noční stolek nebo na stůl.

Použití lampičky

Sestavení

Vstup pro
napájení

Konektor
adaptéru



02 Pokročilé funkce

Tlačítko nastavení režimu

- Jedním stiskem: přepnete výchozí 
barvu světla pro aktuální režim.

- Stisknutím a podržením po dobu 2
sekund: přepnete barvu nebo barevnou
teplotu světla.

Použití produktu

01 Funkční tlačítka

Funkce nočního světla

Pomocí tohoto tlačítka můžete přes mobilní aplikaci nastavit 
časový úsek pro svícení v nočním režimu. Při zapnutí lampičky                           
s aktivovaným režimem nočního světla se lampička automaticky 
rozsvítí v tomto režimu, aby nedošlo k nežádoucímu oslnění 
očí. Při zapnutí lampičky mimo režim nočního světla se 
lampička automaticky přepne do režimu běžného osvětlení.

Tlačítko napájení

- Jedním stisknutím: Zapnete / Vypnete

- Stisknete-li tlačítko napájení při
zapnuté lampičce na dobu 2 sekund,
aktivuje se funkce odloženého vypnutí
(výchozí doba odloženého vypnutí je 15
sekund a lze ji nastavit v aplikaci).

Panel nastavení jasu

- Jas upravíte přejetím prstem nahoru /
dolů.

- Pokud je lampička vypnuta, dotykem
panelu nastavení jasu rozsvítíte. Intenzita
jasu bude odpovídat poloze dotyku.



Tuto lampičku lze spojit s aplikací Mi Home / Xiaomi 
Home*. Lampičku můžete pomocí této aplikace ovládat a spojit 
i s dalšími chytrými zařízení mi ve vaší domácnosti.

Na skenujte QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci. Máte-li 
aplikaci již nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku 
nastavení připojení. Aplikaci Mi Home / Xiaomi Home můžete 
rovněž v prostředí Obchod Play vyhledat a nainstalovat.

03 Spojte lampičku s aplikací Mi Home / Xiaomi Home.

Otevřete aplikaci Mi Home / Xiaomi Home, klepněte na 
tlačítko “+“ v pravém horním rohu, poté postupujte podle pokynů 
a spojte aplikaci s lampičkou.

Poznámka:
Aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů 
pro aktuální verzi aplikace.

* V Evropě je aplikace označována jako Xiaomi 
Home (neplatí pro Rusko). Výchozí je název 
aplikace, který se objeví na vašem zařízení.

04 Chytré ovládání Apple HomeKit

1. Na iPhone nebo iPad otevřete aplikace Home.

2. Klepněte na “Přidat příslušenství“, poté postupujte podle 
pokynů v aplikaci a naskenujte QR kód na podstavci lampičky, 
nebo zadejte 8místný číselný kód instalace uvedený nad QR 
kódem a přispějte autorům aplikace.

*Ujistěte se, že jste připojeni k síti Wi-Fi (tento výrobek nepodporu
je sítě 5G). Pro ovládání chytrého příslušenství kompatibilního  
s aplikací HomeKit doporučujeme verzi iOS 9.0 nebo vyšší.



05 Propojte lampičku s aplikací Google Assistant.

Aplikaci Mi Home / Xiaomi Home je možno propojit s aplikací 
Google Assistant a ovládat zařízení připojená k Mi Home / Xiaomi 
Home prostřednictvím této aplikace Google.

1. Do vyhledávání       v Google Assistant zadejte “Mi Home / 
Xiaomi Home“, poté klepněte na “Připojit“ a přihlaste se ke svému 
účtu Xiaomi.

2. Klepněte na       v Nastavení > Ovládání > Přidat zařízení                
a postupujte podle pokynů na obrazovce. Jakmile se vám podaří 
účty propojit, můžete ovládat lampičku i z aplikace Google 
Assistant.

Aplikaci Mi Home / Xiaomi Home je možno propojit i s aplikací
Amazon Alexa a ovládat zařízení připojená k Mi Home / Xiaomi
Home prostřednictvím této aplikace.

1. V aplikaci Amazon Alexa klepněte na ikonu       , poté klepněte 
na “Dovednosti a hry“, vyhledejte “Mi Home / Xiaomi Home“, 
vyberte správnou dovednost a klepněte na “Povolit“. Poté se 
přihlaste k vašemu účtu Xiaomi.

06 Propojte lampičku s aplikací Amazon Alexa.

Instalační kód pro aplikaci HomeKit je uveden na podstavci
lampičky, neztraťte jej. Po obnovení do továrního nastavení 
budete instalační kód znovu potřebovat pro přidání příslušenství.

iPad a iPhone jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., které
jsou registrovány v USA i ostatních zemích.



Obnovení továrního nastavení

Současně stiskněte a podržte tlačítko napájení a tlačítko volby 
režimu na 5 sekund, dokud nezačne lampička střídavě blikat 
červeně, zeleně a modře, poté tlačítka uvolněte. Jakmile se 
přestane lampička barevně blikat, automaticky se restartuje        
a obnovení továrního nastavení je dokončeno.

* Pokud dojde ke změně sítě, je potřeba uvést lampičku do 
továrního nastavení a provést nové připojení k síti.

2. Po úspěšném propojení účtů klepněte na vyhledání zařízení       
a postupujte podle pokynů na obrazovce. Jakmile se vám podaří 
účty pro pojit, můžete ovládat lampičku i z aplikace Amazon 
Alexa.

Poznámka: Název Mi Home nebo Xiaomi Home se může
v závislosti na jazyku a regionu lišit.



Prohlášení o shodě EU

Společnost Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. 
tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MJCTD02YL je v 
souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Prohlášení o shodě 
naleznete na webové stránce www.wittytrade.cz/shoda

Informace o likvidaci a recyklaci

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat                   
v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení (OEEZ jako ve směrnici 2012/19/ EU). Jejich likvidace 
společně s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. 
Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu 
se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných 
místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních     
i legislativních předpisů. 

Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat
dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další infor-
mace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném 
servisu nebo u místních úřadů.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. (člen 
skupiny Mi Ecosystem)

Adresa: F10-B4, Bldg. B, International Innovation Park, 1# 
Keyuanweiyi Rd., Laoshan District, Qingdao, 266101, Shandong, 
China 

Více informací naleznete na www.mi.com


