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Okos vezérlés 

Állítható 

Állítható szín: WRGB  
színvisszaadási index: Ra80 
teljesítménytényező: 0,5 
Éjszakai olvasólámpa bemenet: 12 V 0,8 A 
besorolású bemenet: 220—240 V~50/60 Hz 0,45 A 
Névleges teljesítmény: 9 W (lámpa + LED vezérlő) 
Maximális kimeneti teljesítmény: 17,91 dBm (Wi-Fi) 

5,76 dBm (BT) 

HU 

Név: Mi Bedside 
Lamp 2 típus: 
MJCTD02YL 
Működési hőmérséklet: -10 ~ 35 ℃ 
Működési páratartalom: 0% – 85% RH 
Kompatibilitás: Android 4.4 vagy iOS 9.0 és 
újabb  
Vezeték nélküli kapcsolódás: Wi-Fi IEEE 
802,11 b/g/n 2,4 GHz 
 Működési frekvencia: 2412 – 2472 MHz 
(Wi-Fi) 2402 – 2480 MHz (BT) 

04 Apple HomeKit vezérlés 
Nyissa meg a Home app alkalmazást az iPhone vagy az iPad készülékén. 
Érintse meg a “Kiegészítők hozzáadása“ elemet, és kövesse az utasításokat az alkalmazásban a 
QR-kód beolvasásához a termék talpán, vagy írja be a 8 jegyű, fenti beállítási kódot az Apple 
Home app alkalmazásához való hozzáféréshez. 

* Ellenőrizze, hogy Wi-Fi hálózat elérhető Internet hozzáféréssel (ez a termék nem támogatja az 
5G hálózatokat). Ennek a HomeKittel kompatibilis kiegészítőnek a vezérléséhez az iOS 9.0 
vagy frissebb verzió használata ajánlott. 
A HomeKit beállítási kód a termék alján található, kérjük, ne veszítse el. A gyári beállításokra 
történő visszaállítás után újra szüksége lesz a beállítási kódra a kiegészítő hozzáadásához. 
Az iPad és az IPhone az Apple Inc. védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és más 
országokban vannak bejegyezve. 

Adja hozzá a Mi Home / Xiaomi Home szolgáltatást a Google Asszisztens alkalmazáshoz, a Mi Home / Xiaomi Home 
alkalmazáshoz kapcsolódó eszközöknek a Google Asszisztensről történő vezérlése érdekében.  

Nyomja      meg a Google Asszisztens alkalmazás gombját, keressen rá a “Mi Home / Xiaomi Home” 
alkalmazásra, nyomja meg a “Kapcsolat“ lehetőséget, és jelentkezzen be a Xiaomi fiókjába.  

Nyomja         meg a Beállítások > Otthoni vezérlés lehetőséget egy eszköz hozzáadásához, és 
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Amint összekapcsolta a fiókokat, a lámpát a Google 
Asszisztensről tudja vezérelni. 

Nyomja       meg az Amazon Alexa alkalmazás gombját, érintse meg a “Lehetőségek és játékok“ lehetőséget, 
keressen rá a “Mi Home / Xiaomi Home” alkalmazásra, válassza ki a megfelelő lehetőséget, és nyomja meg az 
“Engedélyezés“ lehetőséget. Ezután jelentkezzen be Xiaomi fiókjával. 

képernyőn megjelenő utasításokat. Amint összekapcsolta a 

fiókokat, a lámpát az Amazon Alexa alkalmazásról tudja vezérelni.Megjegyzés: A név (Mi Home vagy 

Xiaomi Home) változik a kiválasztott nyelvnek vagy régiónak megfelelően.  
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Köszönjük, hogy termékünket használja. A Mi Bedside Lamp 2 kiváló minőségű LED chipeket 

használ professzionális optikai szerkezetben, amihez a természetes fény bekeveréséért 

felelős algoritmussal párosul, így a termék kiválóan adja vissza számos szín fényét, illetve az 

Ön által kívánt színű fényt kínálja. Továbbá 

új tervezésű, high-tech érzetű érintésvezérlési élményt biztosít. 

Talp 

Főkapcsoló 

Fényerő 

 Beállító csúszka 

Üzemmód gomb 

Olvassa el az útmutatót figyelmesen, és tartsa meg későbbi használatra. 
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Megjegyzés: 

Ez a termék Mi Home / Xiaomi Home App alkalmazással működik. Vezérelje eszközét, 

vagy kommunikáljon más okos háztartási eszközökkel a Mi Home / Xiaomi Home 

alkalmazással segítségével. 
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A Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a MJCTD02YL típusú 

rádiós berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A EU Megfelelőségi Nyilatkozat az 

alábbi internetcímen érhető el: https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html. 

a környezetre és az emberi egészségre kifejtett, kedvezőtlen következményeket. 

Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek 

a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban. 
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Használat előtt ellenőrizze, hogy a feszültség megfelel-e a termék működési feszültségének. A 

nem megfelelő feszültség használata károsíthatja a terméket, és potenciális biztonsági 

veszélyhelyzetet teremthet. 

Ennek a lámpának a fényforrása nem cserélhető. Amikor a fényforrás elérte az élettartama végét, 

a teljes lámpát ki kell cserélni. Ne szerelje szét a lámpát. 

A lámpa működése során hőt termel; kérjük, jól szellőztetett helyiségben használja, hogy a hő el 

tudjon oszlani. 

*Amikor az éjjeli lámpát új hálózati környezetben használja, vissza kell állítania a gyári

beállításokra, és újra csatlakozni a hálózathoz. 

http://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

