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mozgásérzékelős éjszakai fény Felhasználói 
útmutató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Termék áttekintése 
 

Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra. 
 
 

Világító terület  

Érzékelési tartomány 

 

 

Mágneses talp Öntapadó lap 

Elölnézet 

 

Belső nézet 

 

Az éjszakai fény 360 fokban képes forogni 
 
 

Bluetooth kapcsoló 

Elemtartó fedele 

 
Elemtartó rekesz 



Felszerelés 

1. Elemek behelyezése 

Fordítsa el az elülső borítást az óramutató járásával ellentétes irányba a félgömb alakú 
burkolatról történő leválasztáshoz. Nyissa fel az elemtartó fedelét és helyezzen be három darab 
AA elemet az elemtartó rekeszbe. 

 
2. Csatlakoztatás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz 

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással* működik. Vezérelje eszközét, és 
kommunikáljon más okos háztartási eszközökkel a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással. 
Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Amennyiben az alkalmazás 
már telepítve van, Önt a rendszer a kapcsolat beállítása oldalra irányítja át. Esetleg keressen a 
„Mi Home/Xiaomi Home“ alkalmazásra az áruházban a letöltéshez és telepítéshez. 
Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a 
„+“ jelet a jobb felső sarokban, ezután kövesse a megjelenő 
utasításokat a készülék hozzáadásához. 



Megjegyzések: 
• Kérjük, hogy az éjszakai fény felszerelése előtt csatlakoztassa az eszközt az alkalmazáshoz. 
• Az alkalmazás csatlakoztatásakor győződjön meg róla, hogy a telefonján be van kapcsolva a 

Bluetooth funkció. 
• Ha az éjszakai fényt ismételten csatlakoztatni kell az alkalmazáshoz, kérjük, hogy először 

törölje az eszközt az alkalmazásból, állítsa vissza a gyári beállításokat, és ezt követően 
végezze el az ismételt csatlakoztatást. 

• Előfordulhat, hogy az alkalmazás verzióját aktualizálták, ezért kérjük, az alkalmazás 
legfrissebb verziója alapján kövesse az utasításokat. 

* Európában (kivéve Oroszországot) az alkalmazás neve Xiaomi Home. Az eszközén 
megjelenő alkalmazásnevet kell az alapértelmezett névnek tekinteni. 

 
3. Az irányfény rögzítése 

Az éjszakai fény felszereléséhez válasszon sík, száraz felületet. 
Törölje tisztára a felületet, majd húzza le a védőfóliát a talpon található öntapadó lapról. 
Állítsa be a megfelelő helyzetet a felületet és egy határozott mozdulattal nyomja le, hogy 
stabilan rögzüljön. Ezután helyezze fel az éjszakai fényt a mágneses talpra és állítsa be a 
kívánt szöget. 

 



Megjegyzés: Amennyiben a talpat a padlótól 1,9 m-nél magasabb pontra szerelte fel, a pontos 
észlelés érekében az javasoljuk, hogy fényt lefelé irányítsa. 

 
A rögzítési pont a padlótól 
1,9 m-nél magasabban van 

 
A fény lefelé irányul 

 

 
A rögzítési pont a padlóhoz 
képest 0,5 m és 1,5 m közötti 
magasságban van 

 
A fény előre irányul 

 
 

A rögzítési pont a padlótól 
0.5 m-nél alacsonyabban 
van 

 
 

A fény felfelé irányul 

 
Megjegyzés: Az optimális eredmény érdekében a különböző rögzítési magasságok esetén 
a szöget a felhasználó magassága és a kívánt felhasználási mód alapján kell beállítani. 



A használat módja 
1. Éjszakai fény funkció 
• Az éjszakai fény automatikusan bekapcsol, ha sötét környezetben emberi mozgást érzékel, 

majd – ha nem érzékelhető tovább emberi mozgás – egy idő után automatikusan kikapcsol. 
• Az éjszakai fény funkció alapértelmezés szerint 15 másodpercre kapcsol be 

2,5 lumen fényerővel. 
• Az éjszakai fény funkciót az alkalmazáson belül a Mi Motion-Activated Night Light 2 

(Bluetooth) eszköz oldalán lehet bekapcsolni vagy kikapcsolni. A fényerő 2,5 és 25 lumen 
között, a világítás ideje pedig 15 és 60 másodperc között állítható. 

Megjegyzés: az alkalmazáson belül a beállítások elvégzéséhez és a firmware frissítéséhez 
először kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját, majd forogjon körbe az éjszakai fény 
indukciós tartományában vagy tolja a Bluetooth kapcsolót valamelyik oldalra. 

2. Érzékelő funkció 
• Az éjjeli fény olyan érzékelőfunkciókkal is rendelkezik, amelyek nem csak az emberi test 

mozgását érzékelik, hanem a környezet világosságát vagy sötétségét is. 
• Az éjjeli fény összekapcsolható olyan eszközökkel, amelyek támogatják a Bluetooth 

gateway funkciót – ilyen például a Mi Bedside Lamp olvasólámpa és a Mi Smart LED 
Ceiling Light mennyezeti lámpa. Az alkalmazáson belül az éjszakai fényhez tartozó 
oldalon koppintson a Bluetooth gateway lehetőségre. 

• Az éjszakai fény sikeres összekapcsolását követően ellenőrizheti az emberi mozgáshoz és a 
környezeti fény állapotához tartozó naplókat. Okos jelenetek (Smart Scenes) segítségével az 
éjszakai fényt konfigurálhatja úgy, hogy az más eszközökkel is együttműködjön. 



Megjegyzés: A naplókat csak akkor tekintheti, ha az éjjeli fényt összekapcsolta a többi 
Bluetooth gateway funkciót támogató eszközzel. 

 

Észlelési tartomány 
 

Megjegyzés: 
Az észlelési tartomány egy 120 fokos területet jelent közvetlenül az éjszakai fény elülső 
oldalának középpontja körül. Az észlelési tartomány a lámpa előtt 0–6 méterre, oldalirányban 
pedig 0–2,5 méterre terjed ki. Az észlelés hatékonysága a fény szögétől, a környezeti 
hőmérséklettől, a test méretétől és a mozgási sebességtől függ. Az ábrán szereplő észlelési 
tartomány abba az irányba értendő, amerre a logó néz. 



Gyári beállítások visszaállítása 
 

Két másodpercen belül gyorsan nyomja a Bluetooth kapcsolót háromszor egymás után 
valamelyik irányba. A fény bekapcsolása majd kikapcsolása után a gyári beállítások sikeresen 
visszaállításra kerülnek. 



EU megfelelőségi nyilatkozat 
A Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. vállalja, hogy a MJYD02YL-A típusú 
rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 

WEEE Ártalmatlanítás és Újrahasznosítás 
Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy 
elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad 
válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget 
és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi 
hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök 
újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és 
újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív 
következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi 
hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és használati feltételeivel 
kapcsolatban. 

 
Importőr: 
Beryko s.r.o. 
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz 

 

Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Gyártó: Qingdao Yee link Information Technology Co., Ltd.  
              (a Mi Ecosystem vállalat) 
Cím: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, 
Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China 
További információkért, kérjük, keresse fel a www.mi.com oldalt. 

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
http://www.beryko.cz/
http://www.mi.com/


Importőr: 
Beryko s.r.o. 
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz 

Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Gyártó: Qingdao Yee link Information Technology Co., Ltd. (a Mi 

Ecosystem vállalat) 
Cím: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, 
Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China 
További információkért, kérjük, keresse fel a www.mi.com oldalt. 

http://www.beryko.cz/
http://www.mi.com/
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