
Mi LED Smart Bulb 
Felhasználói kézikönyv 

Az alkalmazás angol nyelvű felülettel 

rendelkezik. 

Importőr: 
Beryko s.r.o. 

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS ÉS 
KARBANTARTÁS 

Figyelmesen olvassa el ezen kézikönyvet. 

A terméket kizárólag száraz 

tisztítókendővel tisztítsa. 

Amennyiben nem használja tovább a terméket, 

szüntesse meg annak tápellátását. 

A terméket gyermekek és állatok elől elzárva tárolja 
A készülék és kiegészítőinek nem rendeltetésszerű 

használata, ezek károsodása, vagy szakszerűtlen 

javításuk robbanáshoz és tűz keletkezéséhez 

vezethet. 

Ne használja a terméket a működési hőmérséklettől 
és páratartalomtól eltérő értékekkel. 

JELLEMZŐK 
Méretek: Ø55 x 120 mm 

Működési hőmérséklet: -10 - 40°C 

Működési páratartalom: 0 - 85 % 

RH 

Töltés: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz | 0,08 A 

Teljesítmény: 10 W (60W-os izzónak felel 

meg) 

Fényerő: 800 lm  

Fehér színhőmérséklet:  1700 - 6500 K 

Csatlakozás Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz 

Élettartam: kb. 25 000 óra 

A MI HOME ALKALMAZÁS 
Szkennelje be a QR kódot, vagy keresse a Mi Home 

alkalmazást az alkalmazás áruházban. Jelentkezzen be 

Xiaomi fiókjába és a következő lépésekben segítségére 

lesz a telepítővarázsló. 

AZ IZZÓ TELEPÍTÉSE 
1. Kapcsolja ki a kapcsolót
2. Tekerje be az izzót az E27-es foglalatba.
3. Kapcsolja be a kapcsolót
4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Wi-Fi hálózat

jele a telepítés helyén megfelelő erősségű és

az internetkapcsolat stabil.

5. Indítsa el a Mi Home alkalmazást és párosítsa az
eszközzel.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 
Probléma előfordulása esetén esetleg szükség lehet a 

gyári alapbeállítások visszaállítására. 

Problémák, melyekkel találkozhat: 

• az izzó nem világít
• az izzó villog,
• gyenge szín, vagy nincs lehetőség színcserére,
• az izzó nem csatlakozik, vagy nem lehet

vezérelni, egyéb üzemzavar.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA 
A gyári beállítások visszaállítását a lámpa ki- és 
bekapcsolásának ismétlésével hajtja végre: 
1. Kapcsolja ki és be az izzó kapcsolóját ötször
(bekapcsolva 2 másodperc, kikapcsolva 2 másodperc).
2. Az izzó elkezd színt váltani és automatikusan
újraindul.
3.5 másodperc után fehéren kezd világítani
4. A gyári beállítások visszaállítása sikeres volt.

FIGYELMEZTETÉS 
• Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy az

Ön által használt feszültség megfelel a terméknek.
Más feszültség károsíthatja az izzót. Ne szedje szét 
a terméket, látáskárosodáshoz vezethet.

• Üzemeltetés közben az izzó melegszik. Biztosítsa a
hő

elvezetését.

• Az optikai LED-világítás megfelel az „Előírások és
specifikációk“ IEC 62471-2006 előírásainak.

• Kizárólag beltéri használatra.

• Elektromos áramütésből származó baleset
veszélye. Válassza le az áramforrásról az eszközt
mielőtt megérinti. Ne tegye ki a terméket víznek.

• Ne használjon fényerőszabályzót.

• A világítóelemek nem cserélhetőek (LED diódák). A
Mi Home alkalmazás folyamatosan fejlődik, a 
funkciói és a kinézete változnak és ez a termék
funkcionalitását is befolyásolja.

CSATLAKOZÁS OKOSASSZISTENSHEZ 
A Mi LED Smart Bulb okosizzó kompatibilis a Google 
Assistant és az Amazon Alexa okos asszisztensekkel. 

Megj. 

Ne telepítse a Mi LED Smart Bulb-ot fényerőszabályzós 

világítástechnikai rendszerekbe. Ez károsodáshoz és a 

garancia megszűnéséhez vezethet. 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
A termékek összhangban állnak az érvényes európai 

normákkal és irányelvekkel. A megfelelőségi nyilatkozat 

megtalálható a na www.beryko.cz/manualy weboldalon. 

A TERMÉK LESELEJTEZÉSE 
A termék és az elektronikus kiegészítői (pl. töltő, kábel, 

fülhallgató, USB kábel) nem kerülhetnek a háztartási 

hulladékkal azonos gyűjtőhelyre. 

GYÁRTÓ 
A Xiaomy Communications Co., Ltd részére gyártotta a 
Quingdao Yeeling Information Technology Co., Lid. 
vállalat. International Innovation Park, 1st Keyuan 
Weiyi Road, Qingdao City, P.R. China. 

Kínában gyártva 
További információkért látogasson el a: 
www.mi.com oldalra

http://www.beryko.cz/

