
CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL
POPIS PRODUKTU
Toto noční světlo slouží k osvětlení schodišť, chodeb, vchodů, 
postelí, kuchyň, toalet, skladů, garáží, balkonů apod, je také 
vybaveno senzorem na detekci lidí a lze s ním otáček až o 360°.
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod 
k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.
Obrázky výrobku, jeho příslušenství i uživatelského rozhraní uvedené 
v tomto návodu jsou pouze ilustrativní. Aktuální výrobek a jeho 
funkce se mohou lišit v důsledku neustálého vývoje.

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Instalace baterií
Otočte předním krytem proti směru hodinových ručiček 
a odšroubujte jej z přístroje. Otevřete kryt baterií a do prostoru 
pro baterie vložte tři AA baterie.

2. Nastavte jas na požadovanou úroveň a zašroubujte lampu 
zpět do přístroje.

3. Montáž světla
Zvolte suchou plochu, otřete ji a poté sloupněte snímatelnou 
fólii. Přilepte základnu na požadované místo, pevně na ni zatlačte 
a ujistěte se, že je správně zajištěna. Nakonec připevněte světlo 
k magnetické základně a upravte jej do vhodného úhlu. Ujistěte 
se, že je k magnetu řádně připevněno, aby náhodou nespadlo.

Poznámka: Pokud je základna namontována více než 1,9 m nade podlahou, 
doporučujeme pro docílení přesné detekce nasměrovat světlo dolů.

Místo montáže je 
více než 1,9 m 
nade dveřmi                    

Místo montáže je 
mezi 0,5 - 1,5 m 
nade dveřmi

Místo montáže je 
méně než 0,5 m 
nade dveřmi

Poznámka: Pro dosažení optimálního výsledku musí být úhel pro různé 
výšky umístění upraven podle výšky uživatele a požadovaného efektu.

4. Pokud je tma a přístroj detekuje pohyb těla, světlo se 
automaticky rozsvítí. Pokud není detekován žádný další pohyb, 
světlo se po 15 sekundách automaticky vypne.

Poznámka: Detekční oblast je oblast o rozsahu 120° přímo ve středu 
před nočním světlem. Detekční oblast pokrývá plochu o rozloze 0 - 6 m 
před světlem a 0 - 2,5 m po stranách. Efekt detekce záleží na úhlu 
světla, venkovní teplotě, velikosti těla a rychlosti pohybu. Vyobrazená 
detekční oblast je orientována směrem, kterým směřuje logo.

SPECIFIKACE
Model: MJYD02YL
Světelný tok: 3 lm, 25 lm
Jmenovité napětí: 4.5 V
Jmenovitý výkon: 0,34 W
Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
Rozměry výrobku: φ 80 mm × 62 mm
Čistá hmotnost: Cca 121 g

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Nezakrývejte detekční oblast světla.
• Při čištění povrchu světla jej otřete měkkým bavlněným 

hadříkem a nepoužívejte žádná žíravá rozpouštědla.
• Světlo neinstalujte blízko zdrojů tepla jako např. klimatizace, 

větracích otvorů, nebo na přímém slunečním světle. Světlo 
neinstalujte blízko zdrojů vlhkosti jako např. zvlhčovačů 
vzduchu nebo ohřívačů vody.

• Ujistěte se, že je logo Mi při instalaci a používání světla vždy nahoře. 
• Pokud se po běžném používání světla sníží jas nočního světla, 

může být na vině vybíjející se baterie. Vyměňte baterie 
za nové a staré zlikvidujte v souladu s místními pravidly 
a předpisy, aby nedošlo ke znečištění životního prostředí.

• Zdroj světla v tomto svítidle může vyměnit pouze výrobce, 
jeho servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba.

• Jen pro vnitřní použití.

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 
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Magnetická základna

Nálepka

Noční světlo se 
dokáže otáčet
o 360° 

Vnitřní část

Přepínač jasu

Prostor pro baterie

Kryt baterie

25 lm 
Místa, kde je vhodné 
přístroj použít coby 
pomocné světlo: 
u dveří, vchodů, 
ve skříních, 
na stěnách 
a balkonech.

3 lm  
Místa, kde je vhodné 
přístroj použít 
coby noční světlo: 
koupelny, chodby, 
ložnice a dětské 
pokoje.

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 zařízení MJYD02YL 
je v souladu s evropskými směrnicemi. Úplné znění EU 
prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda

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
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. (a Mi 
Ecosystem company) týmto vyhlasuje, že zariadenie typu 
MJYD02YL je v súlade s európskymi směrnicmei. Úplné EÚ 
vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda
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Magnetická 
základňa
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sa dokáže otáčať 
o 360° 

Prepínač jasu
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25 lm 
Miesta, kde je 
vhodné prístroj 
použiť ako 
pomocné svetlo: pri 
dverách, vchodoch, 
v skriniach, na 
stenách a balkónoch.

3 lm 
Miesta, kde je vhodné 
prístroj použiť 
ako nočné svetlo: 
kúpeľne, chodby, 
spálne a detské izby 

SK | NÁVOD NA POUŽITIE
POPIS VÝROBKU
Toto nočné svetlo slúži na osvetlenie schodísk, chodieb, 
vchodov, posteľou, kuchyňa, toaliet, skladov, garáží, balkónov 
a pod, je tiež vybavené senzorom na detekciu ľudí a možno 
s ním otáčok až o 360°.
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod 
na obsluhu a uložte ho na bezpečné miesto pre budúce použitie.
Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a užívateľského rozhrania 
uvedené v tomto návode sú iba ilustratívne. Aktuálny výrobok 
a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku neustáleho vývoja.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE
1. Inštalácia batérií
Otočte predným krytom proti smeru hodinových ručičiek 
a odskrutkujte ho z prístroja. Otvorte kryt batérií a do priestoru 
pre batérie vložte tri AA batérie.

2. Jas nastavte na požadovanú úroveň a lampu zaskrutkujte 
späť do prístroja.

3. Montáž svetla
Zvoľte suchú plochu, utrite ju a potom odstráňte snímateľnú 
fóliu. Základňu prilepte na požadované miesto, pevne na 
ňu zatlačte a ubezpečte sa, že je dobre zaistená. Nakoniec 
pripevnite svetlo k magnetickej základni a upravte ho do 
vhodného uhla. Ubezpečte sa, že je dobre pripevnené 
k magnetu, aby náhodou nespadlo.

Poznámka: Ak je základňa namontovaná viac než 1,9 m nad podlahou, 
kvôli presnej detekcii odporúčame nasmerovať svetlo dolu.

Miesto montáže je 
viac než 1,9 m 
nad dvermi

                 
Miesto montáže 
v rozmedzí 0,5 - 1,5 m 
nad dvermi

Miesto montáže je 
menej než 0,5 m 
nad dvermi

Poznámka: Pre dosiahnutie optimálneho výsledku musí byť 
uhol pre rôzne výšky umiestnenia upravený podľa výšky 
užívateľa a požadovaného efektu.

4. Ak je tma a prístroj deteguje pohyb tela, svetlo sa 
automaticky rozsvieti. Ak nie je zistený žiadny ďalší pohyb, 
svetlo sa po 15 sekundách automaticky vypne.

Detekčná oblasť
120°

0-2,5 m

0-6 m

Poznámka: Detekčná oblasť je oblasť rozsahu 120° priamo v strede 
pred nočným svetlom. Detekčná oblasť pokrýva plochu s rozlohou 
0 - 6 m pred svetlom a 0 - 2,5 m po bokoch. Efekt detekcie záleží 
od uhla svetla, vonkajšej teploty, veľkosti tela a rýchlosti pohybu. 
Vyobrazená detekčná oblasť je orientovaná smerom, ktorým 
smeruje logo.

ŠPECIFIKÁCIE
Model: MJYD02YL
Svetelný tok: 3 lm, 25 lm
Menovité napätie: 4.5 V
Menovitý výkon: 0,34 W
Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C
Rozmery výrobku: φ 80 mm × 62 mm
Čistá hmotnosť: cca 121 g

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• Nezakrývajte detekčnú oblasť svetla.
• Pri čistení povrchu svetla ho otrite mäkkou bavlnenou handričkou 

a nepoužívajte žiadne žieravé rozpúšťadlá.
• Svetlo neinštalujte blízko zdrojov tepla, napr. klimatizácie, vetracích 

otvorov, ani na priame slnečné svetlo. Svetlo neinštalujte blízko 
zdrojov vlhkosti, napr. zvlhčovačov vzduchu alebo ohrievačov vody.

• Ubezpečte sa, že logo Mi je pri inštalácii a používaní svetla vždy 
hore. 

• Ak sa po bežnom používaní prístroja zníži jas nočného svetla, 
na vine môže byť vybíjajúca sa batéria. Batérie nahraďte novými 
a staré zlikvidujte v súlade s miestnymi pravidlami a predpismi, 
aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.

• Zdroj svetla v tomto svietidle môže vymeniť iba výrobca, jeho 
servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba.

• Iba pre vnútorné použitie.
Výrobce | Výrobca

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.,
F10-B4, Bldg B, International Innovation Park

#1 Keyuanwei Rd, Laoshan, China
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Smeruje dolu

Smeruje rovno
dopredu

Smeruje hore


