
Výrobce: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. 
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: F10-B4, Bldg. B, International Innovation Park, 
1# Keyuanweiyi Rd., Laoshan District, Qingdao, 266101, 
Shandong, China, Vyrobeno v Číně

INFORMACE O LIKVIDACI 
A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat 
v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení (směrnice 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 
informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu 
nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. 
(a Mi Ecosystem company) prohlašuje, že typ rádiového zařízení 
MJTD01SYL je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění 
EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda

CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Před prvním použitím výrobku si důkladně pročtěte tuto příručku 
a uschovejte ji pro pozdější použití.

POPIS PRODUKTU
Tato stolní lampa slouží k osvětlení vnitřních prostorů. Je určena pro 
použití v pracovně, ateliéry, ložnice a dalších vnitřních prostorách.
Děkujeme, že jste si vybrali stolní lampičku Mi LED 1S. Lampička je 
osazena vysoce-kvalitními LED nabízí profesionální optický design 
s použitím algoritmu vytvářejícího přirozené světlo pro zajištění 
rovnoměrného osvětlení. Lampa je navržena k použití ve studovnách, 
ložnicích a dalších vnitřních prostorech. Za běžných podmínek by měla 
být lampa umístěna tak, aby hlava lampy (vyznačená body A a B) byla 
rovnoběžně s deskou stolu. Při vodorovné pozici osvětlovací části je 
vzdálenost mezi ní a deskou stolu 400 mm.

POUŽITÍ LAMPIČKY
PŘIPOJENÍ KE ZDROJI ELEKTRICKÉ ENERGIE.
Připojte konektor napájecího adaptéru do vstupu v podstavci 
a zapojte adaptér do zásuvky.

POKYNY K TLAČÍTKU

SPOJENÍ S APLIKACÍ MI HOME / 
XIAOMI HOME APP
Tento produkt lze ovládat aplikací Mi Home / Xiaomi Home* 
a propojit i s dalšími chytrými zařízeními ve vaší domácnosti.
Aplikaci vyhledejte v obchodě Google Play nebo Apple App 
Store a nainstalujte. Pro rychlejší instalaci naskenujte QR kód 
v manuálu, který vás do obchodu s aplikacemi automaticky 
přesměruje. Máte-li aplikaci již nainstalovanou, otevřete ji 
a klepněte na tlačítko „+‘‘ v pravém horním rohu pro přidání 
zařízení. Nové zařízení můžete přidat naskenováním QR kódu 
v manuálu, vyhledáním zařízení v seznamu nebo spustit 
automatické vyhledávání. Poté postupujte podle pokynů 
průvodce v aplikaci.

* V Evropě je aplikace označována jako Xiaomi Home (neplatí 
pro Rusko).

Poznámka: Aplikace je průběžně aktualizována, její funkce, vzhled 
i název se můžou měnit a výrobce si vyhrazuje právo na provádění 
těchto aktualizací a změn bez předchozího upozornění.

CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ APPLE HOMEKIT
1. Na iPhone nebo iPad otevřete aplikaci Home app.
2. Klepněte na „Add Accessories“ (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, čímž zajistíte přístup aplikace Apple 
Home app.

*Ujistěte se, že jste připojeni k síti Wi-Fi (tento výrobek 
nepodporuje sítě 5G). Pro ovládání chytrého příslušenství 
kompatibilního s aplikací HomeKit doporučujeme použít verzi iOS 
9.0 nebo vyšší. Instalační kód pro aplikaci HomeKit je uveden na 
podstavci lampičky, neztraťte jej. Po obnově továrního nastavení 
budete znovu potřebovat instalační kód pro aplikaci HomeKit pro 
přidání zařízení. iPad a iPhone jsou obchodní značky společnosti 
Apple Inc., které jsou registrovány v USA i ostatních zemích.

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

PROPOJTE LAMPIČKU S APLIKACÍ 
AMAZON ALEXA
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 „Skills and Games“ 
(Dovednosti a hry), vyhledejte “Mi Home / Xiaomi Home“, 
vyberte správnou dovednost a klepněte na “Povolit“. Poté se 
přihlaste k vašemu účtu Xiaomi.

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

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

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
Otvor s tlačítkem Reset je na spodní straně základny lampičky. 
Je-li lampička připojena do elektriky, vložte do uvedeného otvoru 
špičaté náčiní na dobu 5 sekund a vyjměte ho jakmile se lampička 
rozbliká. Když blikání ustane, je obnovení továrního nastavení 
dokončeno.

* Obnovení továrního nastavení proveďte, pokud se chcete 
připojit do nové sítě.

SPECIFIKACE
Model: MJTD01SYL
Provozní teplota:  -10 °C až 35 °C
Provozní vlhkost: 0–85 % RH 
Životnost zařízení: Cca 25000 h
Index vykreslení barev: Ra90
Součinitel výkonu: 0,5
Vstup: 12 V           0,8A
Jmenovité vstupní napětí: 9 W (Lampička + ovladač LED)
Napájení: 220–240 V, ~50/60 Hz, 0,45 A
Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n
Kompatibilita: Android 4.4 nebo iOS 9.0 a výš
Kmitočtové pásmo: 2412–2472 MHz (Wi-Fi), 2402–2480 MHz (BT)
Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP): 17,91 dBm (Wi-Fi), 

    5,76 dBm (BT)AB

Doporučená maximální
výška: 400 mm Napájecí adaptér

Nastavitelný úhel 135°

Tělo lampičky

Nabíjecí konektor Kolečko pro nastavení

Jedním stisknutím 
kolečka lampičku 

zapnete, nebo 
vypnete.

Otáčením 
kolečkem nastavíte 

světlost svitu 
lampičky.

Teplotu barvy 
nastavíte tak, že 
kolečko přidržíte 
a otáčíte s ním.

Režim PC 

Ovládání 
přes 

HomeKit

Režim děti

Odložené 
vypnutí

Režim
soustředění

Firmware
aktualizace

Režim čtení

Aplikace Mi 
Home/Xiaomi 
Home App*

Nastavení 
jasu

Skládací 
design

Bez blikání

Nastavitelný 
úhel 135°

Nízký obsah 
modrého 

světla

Vysoký index 
podání barev

Nastavení 
teploty 
barvy

Plánování 
Zapnutí/
Vypnutí

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU VAROVÁNÍ
1. Určeno jen pro domácí použití v interiéru s teplotou okolí cca 

25 °C. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

2. Se zdrojem napájení manipulujte opatrně.

3. Nepoužívejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla nebo na přímém 
slunečním záření.

4. Během provozu lampa produkuje teplo. Zajistěte dostatečný 
odvod tepla a lampu nezakrývejte.

5. Před otevřením krytu nebo výměnou odpojte napájení.

6. V případě pochybností při zapájení se obraťte na 
kvalifikovaného servisního technika nebo elektrikáře.

7. Neumisťujte svítidlo na šikmou nebo kluzkou rovinu.

8. Produkt čistěte pouze suchým hadříkem, svítidlo před čištěním 
vypněte a odpojte zdroj napájení.

9. Svítidlo třídy II. Vyvarujte se přímému pohledu do zdroje 
světla.

10. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn 
kvalifikovaným servisním technikem, aby se předešlo rizikům 
ohrožujícím bezpečnost osob a majetku.

11. Jako zdroj světla je využívaný modul LED, který nelze vyměnit.

12. Výrobek nerozebírejte, neupravujte a neopravujte, aby se 
předešlo rizikům ohrožujícím bezpečnost osob a majetku.



Výrobce | Výrobca
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Xiaomi Mi 
Led Desk Lamp 1S

Stolní lampa
Stolná lampa

CZ | Uživatelská příručka 
SK | Užívateľská Príručka

SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento návod 
a uložte ho na bezpečné miesto pre budúce použitie.

POPIS VÝROBKU
Táto stolová lampa slúži na osvetlenie vnútorných priestorov. 
Je určená pre použitie v pracovni, ateliéry, spálňa a ďalších 
vnútorných priestoroch.
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre stolnú lampičku Mi LED 1S. 
Lampička je osadená vysokokvalitnými LED, má profesionálny 
optický dizajn s použitím algoritmu vytvárajúceho prirodzené 
svetlo pre zaistenie rovnomerného osvetlenia. Lampa je 
navrhnutá na použitie v študovniach, spálňach a ďalších 
priestoroch v interiéri. Za bežných podmienok by lampa mala byť 
umiestnená tak, aby hlava lampy (vyznačená bodmi A a B) bola 
rovnobežne s doskou stola. Pri vodorovnej pozícii osvetľovacej 
časti je vzdialenosť medzi ňou a doskou stola 400 mm.

POUŽITIE LAMPIČKY
PRIPOJENIE K ZDROJU ELEKTRICKEJ ENERGIE.
Konektor napájacieho adaptéra pripojte do vstupu v podstavci 
a adaptér zapojte do zásuvky.

POKYNY K TLAČIDLU

SPOJENIE S APLIKÁCIAMI MI HOME / 
XIAOMI HOME 
Tento produkt je možné ovládať aplikáciou Mi Home / Xiaomi 
Home* a prepojiť aj s ďalšími inteligentnými zariadeniami vo 
vašej domácnosti.

Aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play alebo Apple App 
Store a nainštalujte. Pre rýchlejšiu inštaláciu naskenujte QR 
kód v manuáli, ktorý vás do obchodu s aplikáciami automaticky 
presmeruje. Ak máte aplikáciu už nainštalovanú, otvorte ju 
a kliknite na tlačidlo „+‘‘ v pravom hornom rohu pre pridanie 
zariadenia. Nové zariadenie môžete pridať naskenovaním 
QR kódu v manuáli, vyhľadaním zariadenia v zozname alebo 
spustením automatického vyhľadávania. Následne postupujte 
podľa pokynov sprievodcu v aplikácii.

* V Európe je aplikácia označovaná ako Xiaomi Home (neplatí 
pre Rusko).

Poznámka: Aplikácia je priebežne aktualizovaná, jej funkcie, 
vzhľad a názov sa môžu meniť a výrobca si vyhradzuje právo na 
vykonávanie týchto aktualizácií a zmien bez predchádzajúceho 
upozornenia.

INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE APPLE 
HOMEKIT
1. Na iPhone alebo iPad otvorte aplikáciu Home app.
2. Klepnite na „Add Accessories“ (Pridať príslušenstvo), potom 

postupujte podľa pokynov v aplikácii a naskenujte QR kód 
na podstavci lampičky, alebo zadajte 8-miestny číselný 
kód inštalácie uvedený nad QR kódom, čím zaistíte prístup 
aplikácie Apple Home app.

*Ubezpečte sa, že ste pripojení k sieti Wi-Fi (tento výrobok 
nepodporuje sieť 5G). Na ovládanie inteligentného príslušenstva 
kompatibilného s aplikáciou HomeKit odporúčame použiť verziu 
iOS 9.0 alebo vyššiu. Inštalačný kód pre aplikáciu HomeKit 
je uvedený na podstavci lampičky, nestraťte ho. Po obnove 
továrenského nastavenia budete znova potrebovať inštalačný kód 
pre aplikáciu HomeKit pre pridanie zariadenia. iPad a iPhone sú 
obchodné značky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované 
v USA a ďalších krajinách.

LAMPIČKU SPOJTE S APLIKÁCIOU 
GOOGLE ASSISTANT.
Aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home možno spojiť s aplikáciou Google 
Assistant a ovládať zariadenia pripojené k Mi Home / Xiaomi Home 
prostredníctvom tejto aplikácie Google.

1. Do vyhľadávania v Google Assistant zadajte “Mi Home / Xiaomi 
Home“, potom klepnite na “Pripojiť“     a prihláste sa k vášmu 
účtu Xiaomi.

2. Klepnite na Nastavenie > Ovládanie > Pridať zariadenie 
a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Len čo sa vám podarí 
účty spojiť, lampičku môžete ovládať aj z aplikácie Google 
Assistant.

PREPOJTE LAMPIČKU S APLIKÁCIOU 
AMAZON ALEXA
Aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home možno spojiť aj s aplikáciou 
Amazon Alexa a ovládať zariadenia pripojené k Mi Home / Xiaomi 
Home prostredníctvom tejto aplikácie.

1. V aplikácii Amazon Alexa klepnite na „Skills and Games“ 
(Schopnosti a hry), vyhľadajte “Mi Home / Xiaomi Home“, vyberte 
správnu schopnosť a klepnite na “Povoliť“. Potom sa prihláste 
k vášmu účtu Xiaomi.

2. Po úspešnom spojení účtov klepnite na vyhľadávanie zariadenia 
a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po prepojení účtov 
môžete ovládať lampičku aj z aplikácie Amazon Alexa.

Poznámka: Názvy Mi Home a Xiaomi Home sa môžu v závislosti 
od jazyka a regiónu líšiť.

OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO 
NASTAVENIA
Otvor s tlačidlom Reset je na spodnej strane základne lampičky. 
Ak je lampička pripojená do elektriky, vložte do uvedeného 
otvoru na 5 sekúnd špicaté náčinie a vyberte ho hneď, keď 
lampička začne blikať. Keď blikanie prestane, obnovenie 
továrenského nastavenia je dokončené.

* Obnovenie továrenského nastavenia urobte, ak sa chcete 
pripojiť do novej siete.

ŠPECIFIKÁCIE
Model: MJTD01SYL
Prevádzková teplota:  -10 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť: 0–85 %
RH Životnosť zariadenia: cca 25000 h
Index vykreslenia farieb: Ra90
Súčiniteľ výkonu: 0,5
Vstup: 12 V          0,8A
Menovité vstupné napätie: 9 W (Lampička + ovládač LED)
Napájanie: 220–240 V, ~50/60 Hz, 0,45 A
Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n
Kompatibilita: Android 4.4 alebo iOS 9.0 a vyššie
Frekvenčné pásmo: 2412–2472 MHz (Wi-Fi), 

2402–2480 MHz (BT)
Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP): 17,91 dBm (Wi-Fi) 

5,76 dBm (BT)

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII 
A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade 
s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických 
zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu 
s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky 
elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so 
všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených 
zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom 
podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia 
a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate 
u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Tímto Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. 
(a Mi Ecosystem company) týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie 
typu MJTD01SYL je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ 
vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda
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Odporúčaná maximálna 
výška: 400 mm

Nabíjací konektor

Nastaviteľný uhol 
135°

Telo lampičky

Napájací adaptér

Koliesko pre nastavenie

Jedným stlačením 
kolieska lampičku 

zapnete alebo 
vypnete.

Otáčaním kolieska 
nastavíte svetlosť 

svitu lampičky.

Teplotu farby 
nastavíte tak, že 
koliesko pridržíte 
a otáčate ním.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Režim PC 
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cez HomeKit

Režim deti
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Aplikácia Mi 
Home/Xiaomi 
Home App* 

Nastavenie 
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Bez 
blikania
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modrého 

svetla

Vysoký index 
podania 
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Nastavenie 
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Plánovanie 
Zapnutie/
Vypnutie

Výrobce: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. 
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: F10-B4, Bldg. B, International Innovation Park, 
1# Keyuanweiyi Rd., Laoshan District, Qingdao, 266101, 
Shandong, China, Vyrobené v Číně

VAROVÁNÍ
1. Určeno jen pro domácí použití v interiéru s teplotou okolí cca 

25 °C. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

2. Se zdrojem napájení manipulujte opatrně.

3. Nepoužívejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla nebo na přímém 
slunečním záření.

4. Během provozu lampa produkuje teplo. Zajistěte dostatečný 
odvod tepla a lampu nezakrývejte.

5. Před otevřením krytu nebo výměnou odpojte napájení.

6. V případě pochybností při zapájení se obraťte na 
kvalifikovaného servisního technika nebo elektrikáře.

7. Neumisťujte svítidlo na šikmou nebo kluzkou rovinu.

8. Produkt čistěte pouze suchým hadříkem, svítidlo před čištěním 
vypněte a odpojte zdroj napájení.

9. Svítidlo třídy II. Vyvarujte se přímému pohledu do zdroje 
světla.

10. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn 
kvalifikovaným servisním technikem, aby se předešlo rizikům 
ohrožujícím bezpečnost osob a majetku.

11. Jako zdroj světla je využívaný modul LED, který nelze vyměnit.

12. Výrobek nerozebírejte, neupravujte a neopravujte, aby se 
předešlo rizikům ohrožujícím bezpečnost osob a majetku.


