
CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ABYSTE PŘEDEŠLI NEHODÁM, VČETNĚ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM 
NEBO POŽÁRU ZPŮSOBENÉMU NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM TOHOTO 
PRODUKTU, PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU 
A USCHOVEJTE SI JI PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

POPIS PRODUKTU
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Tento produkt slouží 
k osvětlení vnitřních prostor.
Poznámka: Obrázky výrobku, jeho příslušenství i uživatelského 
rozhraní uvedené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní. Aktuální 
výrobek a jeho funkce se mohou v důsledku neustálého vývoje lišit.

INSTALACE
VYVRTEJTE OTVORY
Umístěte základnu na místo, kam chcete stropní svítidlo 
nainstalovat, vyznačte polohy montážních otvorů a poté základnu 
sejměte. Pomocí vrtačky o průměru 6 mm vyvrtejte otvory 
o hloubce nejméně 40 mm a následně do nich vložte čtyři přiložené 
hmoždinky.

PŘIPEVNĚTE ZÁKLADNU
Odizolované vodiče protáhněte otvorem pro dráty v základně 
a poté zarovnejte montážní otvory s hmoždinkami. Zašroubujte čtyři 
přiložené závitořezné šrouby do hmoždinek a připevněte základnu 
ke stropu. Ujistěte se, že je základna bezpečně nainstalovaná. 

PŘIPOJTE ODIZOLOVANÉ DRÁTY
Konektor svorkovnice je vhodný pro dráty o průřezu 0,75 – 1,5 mm². 
Odizolujte asi 6–8 mm drátů a poté připojte neutrální, 
uzemňovací dráty a dráty pod proudem podle značek (N,      ,  
a L) ke konektoru svorkovnice na stropním svítidle. Pomocí 
šroubováku upněte každé vedení utažením šroubů. Jemně 
zatahejte za každý drát, abyste se ujistili, že je řádně připojen.

Poznámka: Dráty by měly vést těsně podél základny, aby 
na stínidlu nevytvářely stíny. Pokud jsou dráty příliš dlouhé, 
přebytečnou část odřízněte.

NAINSTALUJTE STÍNIDLO
Uchopte stínidlo a zarovnejte jej se základnou, a opatrně jej na 
základnu nasaďte. Otáčejte stínidlem proti směru hodinových 
ručiček, dokud vnitřní kovová část nezacvakne na své místo. 
Poznámka: Zkuste stínidlem zatřást, abyste se ujistili, že je 
správně a pevně nainstalované. V opačném případě může 
spadnout.

APPLE HOMEKIT SMART CONTROL
1. Na iPhone nebo iPad otevřete aplikaci Home.
2. Klepněte na „Přidat příslušenství“, poté postupujte podle pokynů 
v aplikaci a naskenujte QR kód, který naleznete na zadní straně 
uživatelské příručky, nebo zadejte 8místný číselný kód instalace 
uvedený nad QR kódem a získáte tak přístup do aplikace Apple 
Home.

* Ujistěte se, že jste připojeni k síti Wi-Fi síti, která má k dispozici 
internet (tento výrobek nepodporuje 5GHz sítě). Pro ovládání 
chytrého příslušenství kompatibilního s aplikací HomeKit 
doporučujeme použít verzi iOS 9.0 nebo vyšší.
Instalační kód pro aplikaci HomeKit je uveden v uživatelské příručce 
a na spojovací skříňce, neztraťte je.
Při přidávání výrobku do aplikace Home po obnovení továrního 
nastavení budete instalační kód HomeKit znovu potřebovat. 
V případě, že uživatelskou příručku ztratíte, odstraňte stínidlo 
a naskenujte QR kód nebo zadejte instalační kód, který se nachází 
na spojovací skříňce. iPad a iPhone jsou obchodní značky společnosti 
Apple Inc., které jsou registrovány v USA i ostatních zemích.
OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÉHO VYPÍNAČE 
Pomocí nástěnného vypínače během 5 sekund zapnete a vypnete 
stropní svítidlo a ve výchozím nastavení můžete změnit teplotu 
barev z teplého žlutého světla, bílého světla na noční světlo. 
V aplikaci můžete nastavit vaše oblíbené světlo.

Poznámka: Chcete-li obnovit tovární nastavení stropního svítidla, 
dvakrát projeďte tři režimy světla a následně znovu stiskněte 
nástěnný vypínač.
OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
Pomocí nástěnného vypínače sedmkrát za sebou zapněte a vypněte 
stropní svítidlo (vypněte stropní svítidlo a počkejte dvě sekundy, 
poté je zapněte a počkejte dvě sekundy, toto se počítá jako jeden 
úkon).
Stropní svítidlo začne pulzovat a po pěti sekundách se automaticky 
restartuje - tovární nastavení bylo obnoveno. Poznámka: Pokud 
dojde ke změně sítě, je nutné obnovit tovární nastavení stropního 
svítidla a znovu jej připojit k síti.

VÝMĚNA ZDROJE SVĚTLA
1. ODSTRAŇTE ZDROJ SVĚTLA
Stropní svítidlo obsahuje tři světelné desky a tři ochranné kryty. 
Každá světelná deska je připevněna k základně pomocí dvou 
nýtů a každý ochranný kryt je ke světelné desce připevněn 
pomocí tří nýtů.
Pokud chcete zdroj světla odstranit, nejprve odšroubujte tři nýty 
z ochranného krytu světelné desky, poté odstraňte ochranný 
kryt světelné desky a odpojte dráty připojené ke světelné desce. 
Nakonec ze světelné desky odstraňte dva nýty a poté světelnou 
desku vyjměte.

2. NAINSTALUJTE ZDROJ SVĚTLA
Umístěte světelnou desku na základnu a pomocí dvou nových 
nýtů ji na základnu upevněte. Připojte dráty a poté na světelnou 
desku pomocí tří nových nýtů nainstalujte ochranný kryt 
a připevněte jej k základně.
Varování: Před výměnou LED světelné desky vypněte elektrický 
proud, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Výměnu zdroje 
světla by měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

SPECIFIKACE
Model: MJXDD01SYL
Součinitel výkonu: > 0,9
Provozní teplota: od -10 °C do 40°C
Provozní vlhkost: 0 – 85% (relativní vlhkost)
Teplota barvy: 2 700 – 6 000 K
Jmenovitý příkon: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz Max. 0,5 A
Jmenovitý výkon: 45 W (81 × 1 W/LED modul)
Kompatibilita: Android 4.4 a iOS 9.0 nebo vyšší
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, 

Bluetooth 4.2 BLE
Kmitočtové pásmo: 2 412 - 2 472 MHz (Wi-Fi), 

2 402 - 2 480 MHz (BT)
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP): 18,95 dBm (Wi-Fi) 4,81 dBm (BT)

FUNKCE PRODUKTU

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Před použitím výrobku se ujistěte, že hodnoty napětí v elektrické 

síti odpovídají hodnotám provozního napětí stropního svítidla. 
Neodpovídající napětí může stropní svítidlo poškodit a ohrozit 
bezpečnost.

• Nevyměňujte světelný zdroj stropního svítidla sami. Světelný 
zdroj by měl vyměňovat pouze výrobce, pracovník poprodejního 
servisu nebo kvalifikovaný elektrikář.

• Svítící stropní svítidlo produkuje teplo. Zajistěte, aby byla místnost 
dobře větrána a docházelo tak k odvodu tepla.

• Toto stropní svítidlo lze ovládat pomocí aplikace nebo dálkového 
ovládání (není součástí balení, prodáváno samostatně). Pokud 
stropní svítidlo vypnete pomocí dálkového ovládání nebo 
aplikace, neodpojíte jej od elektrické sítě, proto se svítidla 
nedotýkejte, nevyměňujte jej ani nerozebírejte.

• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, 
zranění nebo smrti.

• Instalace světla vyžaduje kvalifikovaného elektrikáře a vedení musí 
odpovídat elektrickým nebo národním normám IEEE.

• Stropní svítidlo doporučujeme nainstalovat na stabilním místě, 
aby se nesnížilo nebo nespadlo.

• Za běžných podmínek používání by toto zařízení mělo být 
umístěno ve vzdálenosti nejméně 20 cm mezi anténou a tělem 
uživatele.

•               Pouze 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 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. 
prohlašuje, že typ rádiového zařízení MJXDD01SYL 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
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Varování: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Stropní svítidlo je nutné uzemnit.

Poznámka: Zkuste základnou zatřást, abyste se ujistili, 
že je správně a pevně nainstalovaná. V opačném 
případě může spadnout.

Poznámka: Zkuste základnou zatřást, abyste 
se ujistili, že je správně a pevně nainstalovaná. 
V opačném případě může spadnout.

Odizolovaný drát

Varování: Před instalací nebo kontrolou stropního 
svítidla vypněte elektrický proud, aby nedošlo k úrazu 
elektrickým proudem.

SPOJENÍ S APLIKACÍ MI HOME/XIAOMI HOME 
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 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.

Nýt světelné desky
Zatlačte na plastovou špičku nýtu 
(cca 3 mm) a poté sejměte držák 
nýtu a nýt odstraňte.

Světelná deska

Ochranný kryt

Nýt ochranného krytu
Zatlačte na plastovou špičku nýtu 
(cca 3 mm) a poté sejměte držák 
nýtu a nýt odstraňte.

Nastavitelná barevná
teplota světla

Chytrá scéna

Nastavitelný jas Vysoký index 
vykreslování barev

Dálkové ovládání 
pomocí aplikace

Hlasové ovládání

Chytré připojení Aktualizace firmwaru
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SK | UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
ABY STE PREDIŠLI NEHODÁM, VRÁTANE ZÁSAHU ELEKTRICKÝM 
PRÚDOM A POŽIARU SPÔSOBENÉMU NESPRÁVNYM POUŽÍVANÍM 
TOHTO VÝROBKU, POZORNE SI PREČÍTAJTE TÚTO UŽÍVATEĽSKÚ 
PRÍRUČKU A ODLOŽTE SI JU PRE BUDÚCE POUŽITIE. TENTO 
PRODUKT SLÚŽI NA OSVETLENIE VNÚTORNÝCH PRIESTOROV.

POPIS VÝROBKU
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto 
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.
Poznámka: Obrázky výrobku, jeho príslušenstva 
a užívateľského rozhrania uvedené v tomto návode sú 
iba ilustratívne. Aktuálny výrobok a jeho funkcie sa môžu 
v dôsledku neustáleho vývoja líšiť. neustálého vývoje lišit.

INŠTALÁCIA
VYVŔTAJTE OTVORY
Základňu umiestnite na miesto, kam chcete stropné svietidlo 
nainštalovať a vyznačte polohy montážnych otvorov. Vŕtačkou 
s priemerom 6 mm vyvŕtajte otvory  hlboké aspoň 40 mm a vložte 
do nich štyri priložené hmoždinky.

ZÁKLADŇU PRIPEVNITE
Odizolované vodiče prevlečte cez otvor pre drôty v základni 
a potom montážne otvory zarovnajte s hmoždinkami. Štyri priložené 
závitorezné skrutky zaskrutkujte do hmoždiniek a základňu 
pripevnite k stropu. Ubezpečte sa, že základňa je bezpečne 
nainštalovaná. Poznámka: Skúste základňou zatriasť, aby ste sa 
uistili, že je správne a pevne nainštalovaná. V opačnom prípade 
môže spadnúť.

PRIPOJTE ODIZOLOVANÉ DRÔTY
Konektor svorkovnice je vhodný pre drôty s prierezom 
0,75 – 1,5 mm². Odizolujte cca 6 – 8 mm drôtu a potom ku 
konektoru svorkovnice na stropnom svietidle pripojte neutrálne 
uzemňovacie drôty a drôty pod prúdom podľa značiek (N,       ,  
a L). Skrutkovačom upnite každé vedenie utiahnutím skrutiek. 
Jemne potiahnite za každý drôt, aby ste sa uistili, že je dobre 
pripojený.
Poznámka: Drôty by mali viesť tesne pozdĺž základne, aby na 
tienidle nevytvárali tiene. Ak sú drôty príliš dlhé, prebytočnú 
časť odrežte.

NAINŠTALUJTE TIENIDLO
Uchopte tienidlo, zarovnajte ho so základňou a opatrne ho 
nasaďte na základňu. Otáčajte tienidlom proti smeru hodinových 
ručičiek, dokým vnútorná kovová časť nezacvakne na svoje 
miesto..

APPLE HOMEKIT SMART CONTROL
1. Na iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Home.
2. Klepnite na “Pridať príslušenstvo“, potom postupujte podľa 
pokynov v aplikácii a naskenujte QR kód, ktorý nájdete na zadnej 
strane užívateľskej príručky, alebo zadajte 8-miestny číselný kód 
inštalácie uvedený nad QR kódom a získate tak prístup do aplikácie 
Apple Home.

* Ubezpečte sa, že ste pripojení k Wi-Fi sieti, ktorá má k dispozícii 
internet (tento výrobok nepodporuje 5 GHz siete). Na ovládanie 
inteligentného príslušenstva kompatibilného s aplikáciou HomeKit 
odporúčame použiť verziu iOS 9.0 alebo vyššiu.
Inštalačný kód pre aplikáciu HomeKit je uvedený v užívateľskej 
príručke a na spojovacej skrinke, nestraťte ho.
Pri pridávaní výrobku do aplikácie Home po obnovení továrenského 
nastavenia budete znova potrebovať inštalačný kód HomeKit. Ak 
stratíte užívateľskú príručku, odstráňte tienidlo a naskenujte QR 
kód alebo zadajte inštalačný kód, ktorý sa nachádza na spojovacej 
skrinke. iPad a iPhone sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc., 
ktoré sú registrované v USA a ďalších krajinách.
OVLÁDANIE NÁSTENNÉHO VYPÍNAČA 
Nástenným vypínačom do 5 sekúnd zapnete a vypnete stropné 
svietidlo a v základnom nastavení môžete zmeniť teplotu farieb 
z teplého žltého svetla, bieleho svetla na nočné svetlo. V aplikácii si 
môžete nastaviť vaše obľúbené svetlo.

Poznámka: Ak chcete obnoviť továrenské nastavenie stropného 
svietidla, dvakrát prejdite troma režimami svetla a znova stlačte 
nástenný vypínač.
OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA
Nástenným vypínačom sedemkrát za sebou zapnite a vypnite 
stropné svietidlo (vypnite stropné svietidlo a počkajte dve sekundy, 
potom ho zapnite a počkajte dve sekundy, toto sa počíta ako 
jeden úkon).
 Stropné svietidlo začne pulzovať a po piatich sekundách sa 
automaticky reštartuje - továrenské nastavenie bolo obnovené. 
Poznámka: Ak dôjde k zmene siete, treba obnoviť továrenské 
nastavenie stropného svietidla a znova ho pripojiť k sieti.

VÝMENA ZDROJA SVETLA
1. ODSTRÁŇTE ZDROJ SVETLA
Stropné svietidlo obsahuje tri svetelné dosky a tri ochranné 
kryty. Každá svetelná doska je pripevnená k základni dvoma 
nitmi a každý ochranný kryt je k svetelnej doske pripevnený 
troma nitmi.

 Ak chcete odstrániť zdroj svetla, najprv odskrutkujte tri nity 
z ochranného krytu svetelnej dosky, potom odstráňte ochranný 
kryt svetelnej dosky a odpojte drôty pripojené k svetelnej doske. 
Nakoniec zo svetelnej dosky odstráňte dva nity a potom vyberte 
svetelnú dosku.

2. NAINŠTALUJTE ZDROJ SVETLA
Svetelnú dosku umiestnite na základňu a dvomi novými nitmi 
ju upevnite na základňu. Pripojte drôty a potom na svetelnú 
dosku pomocou troch nových nitov nainštalujte ochranný kryt 
a pripevnite ho k základni.
Varovanie: Pred výmenou LED svetelnej dosky vypnite elektrický 
prúd, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Výmenu zdroja 
svetla by mal robiť kvalifikovaný elektrikár.

ŠPECIFIKÁCIE
Model: MJXDD01SYL
Súčiniteľ výkonu: > 0,9
Prevádzková teplota: od -10 °C do 40°C
Prevádzková vlhkosť: 0 – 85 % (relatívna vlhkosť)
Teplota farby: 2 700 – 6 000 K
Menovitý príkon: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz Max. 0,5 A
Menovitý výkon: 45 W (81 × 1 W/LED modul)
Kompatibilita: Android 4.4 a iOS 9.0 alebo vyšší
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, 

 Bluetooth 4.2 BLE
Frekvenčné pásmo: 2 412 - 2 472 MHz (Wi-Fi, 2 402 - 2 480 MHz (BT)
Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP): 18,95 dBm (Wi-Fi) 4,81 dBm (BT)

FUNKCE PRODUKTU

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
• Pred použitím výrobku sa ubezpečte, že hodnoty napätia 

v elektrickej sieti zodpovedajú hodnotám prevádzkového napätia 
stropného svietidla. Nezodpovedajúce napätie môže poškodiť 
stropné svietidlo a ohroziť bezpečnosť.

• Sami nevymieňajte svetelný zdroj stropného svietidla. Svetelný 
zdroj by mal vymieňať iba výrobca, pracovník servisného strediska 
alebo kvalifikovaný elektrikár.

• Svietiace stropné svietidlo produkuje teplo. Zaistite, aby miestnosť 
bola dobre vetraná a dochádzalo tak k odvádzaniu tepla.

• Toto stropné svietidlo možno ovládať pomocou aplikácie alebo 
diaľkového ovládania (nie je súčasťou balenia, predáva sa 
samostatne). Ak stropné svietidlo vypnete pomocou diaľkového 
ovládania alebo aplikácie, neodpojíte ho od elektrickej 
siete, preto sa svietidla nedotýkajte, nevymieňajte ho ani 
nerozoberajte.

• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, 
k zraneniu alebo smrti.

• Inštalácia svietidla vyžaduje kvalifikovaného elektrikára 
a elektrické vedenie musí zodpovedať elektrickým alebo 
národným normám IEEE.

• Stropné svietidlo odporúčame inštalovať na stabilné miesto, 
aby nespadlo.

• Za bežných podmienok používania by toto zariadenie malo byť 
umiestnené vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi anténou a telom 
užívateľa.

• Iba pre vnútorné použitie.

•               Pouze pro vnitřní použití.

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. týmto 
vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MJXDD01SYL je v súlade 
so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je 
k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda

Tienidlo

Svorkovnica

Konektor

Montážny 
otvor

Otvor pre 
drôty

Spojovacia 
skrinka

ZákladňaHmoždinka× 4

Varovanie: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. Stropné svietidlo treba uzemniť.

Poznámka: Skúste základňou zatriasť, aby ste sa uistili, 
že je správne a pevne nainštalovaná. V opačnom 
prípade môže spadnúť.

Poznámka: Skúste tienidlom zatriasť, aby ste 
sa uistili, že je správne a pevne nainštalované. 
V opačnom prípade môže spadnúť.

Odizolovaný drôt

Varovanie: Pred inštaláciou a kontrolou stropného 
svietidla vypnite elektrický prúd, aby nedošlo k úrazu 
elektrickým prúdom.

SPOJENIE S APLIKÁCIOU 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 vyhľadaním 
zariadenia v zozname alebo spustením automatického 
vyhľadávania. Následne postupujte podľa pokynov sprievodcu 
v aplikácii.
*V Evropě je aplikace označována 
jako Xiaomi Home (neplatí pro 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.

Nit svetelnej dosky
Zatlačte na plastovú špičku nitu 
(cca 3 mm) a potom vyberte 
držiak nitu a nit.

Svetelná doska

Ochranný kryt

Nit ochranného krytu
Zatlačte na plastovú špičku nitu 
(cca 3 mm) a potom vyberte držiak 
nitu a nit.

Nastaviteľná teplota 
svetla

Inteligentná 
scéna

Nastaviteľný jas Vysoký index 
zobrazenia farieb

Diaľkové ovládanie 
pomocou aplikácie

Hlasové 
ovládanie

Inteligentné pripojenie Aktualizácia firmware
Závitorezná 
skrutka× 4


