
Mi Bedside Lamp
מדריך למשתמש

הכרת המנורה
יש להוציא את המנורה מאריזתה ולחבר אותה לחשמל באמצעות המתאם החשמלי.

* יש להניח את המנורה על שידה או שולחן לצד המיטה.

תודה על בחירתכם במנורת Mi Bedside Lamp. נורות LED באיכות גבוהה בשילוב עם מבנה 
אופטי חכם ואלגוריתם שילוב אור טבעי הופכים את Mi Bedside Lamp לבחירה המושלמת 

לתאורה לצד המיטה.

מתאם חשמלי

מחבר חשמל

שקע חשמל

כתב אחריות

שם מלא:                כתובת:
מקום הרכישה:               דגם :    מועד רכישה : 

תום תקופת האחריות :               בהתאם לכתב האחריות.               
מספר סידורי :

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן.
לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, 

בכפוף לתנאים הבאים: 
אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה.

האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או תקלה כתוצאה 
מחדירת נוזל, במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף 

תעודת האחריות. 
האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים )ובכלל זה שריטות וקילופים(, שברים או סדקים בחלקי פלסטיק או מתכת 
של המוצר, תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור למתח חשמלי שונה או שימוש במתאם חשמלי שונה 

מהמצוין בהוראות השימוש.
לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים ממועד הרכישה.
2. האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.

3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל 
חשבונו.

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש, ולשמור אותו לשימוש עתידי.

 www.mi-il.co.il רשימת נקודות שירות מפורטת באתר
supportmi@hemilton.co.il :שלח לנו דוא"ל לכתובת

 Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd , Laoshan District, :היצרן
Qingdao, Shandong Province, China

היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114



מאפיינים עיקריים

איפוס הגדרות יצרן
יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההפעלה/כיבוי ואת לחצן ההגדרות יחד למשך 5 שניות. הנורה תידלק 

באדום, ירוק וכחול; לאחר מכן המנורה תתאפס להגדרות היצרן.

* יש לבצע את האיפוס להגדרות היצרן ולחבר שוב את המנורה
   בכל פעם שמשתמשים ברשת Wi-Fi אלחוטית חדשה.

מפרט תכני
MJCTD01YL :דגם

שטף אור: 300 לומן

1700K-6500K :טמפרטורת צבע

טווח צבעים: 16 מיליון

אורך חיים משוער: 25,000 שעות

2402-2480MHz :תחום תדרים

שליטה באמצעות: לחצני מגע, תוכנה

אזהרות בטיחות
1. המוצר מותאם לשימוש ביתי בלבד, בטמפרטורה סביבתית מומלצת של 25 מעלות.

2. יש להשתמש בשנאי החשמלי בצורה הנכונה.
3. יש לנתק את המנורה מהחשמל לפני פתיחת המכסה או גוף המנורה - הדיודה פולטת האור )LED( עלולה 

    לגרום נזק לעיניים.
4. בכל ספק, יש להתייעץ עם חשמלאי מוסמך.

5. אין להניח את המנורה על גבי משטח משופע.
6. אין להשליך מוצרים חשמליים כפסולת עירונית. יש להשתמש במתקני אשפה נפרדים. צור קשר עם הרשות  

    המקומית לקבלת מידע לגבי מערכות ומתקני איסוף. אם מוצרים חשמליים מסולקים עם אשפה ביתית רגילה, 
    חומרים מסוכנים יכולים לדלוף לתוך מי התהום להיכנס לרשת המזון, להזיק לבריאות ורווחת בני האדם.

7. אם כבל החשמל פגום, חובה להחליפו בכבל מקורי אחר - יש לפנות ליבואן.
.LED -8. לא ניתן להחליף את מודול ה

9. אין לפרק את המוצר. הדיודה פולטת האור עלולה לגרום נזק לעיניים.

הוראות בטיחות לשנאי קיר
•  ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והשנאי.

•  אין להכניס או להוציא את השנאי מרשת החשמל בידיים רטובות.
•  אין לפתוח את המוצר, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.

•  יש להרחיק את המוצר מנוזלים.
•  במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במוצר, יש לנתקו מידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.

•  המוצר מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד, אינו מיועד לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
•  אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל.

•  אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה    
   או התחשמלות.

•  יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

אזהרה:
• אין להחליף את כבל החשמל בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.

• בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
• מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הכרת הלחצנים

Mi Home יישומון
1. יש לסרוק את קוד QR משמאל או להיכנס לחנות היישומים במכשירך ולהתקין את

.Mi Home היישומון    
2. יש להדליק את המנורה, לפתוח את היישומון ולהפעיל אותו

    בהתאם לסדר ההנחיות בו.

* יש לוודא שהחיבורים לרשתות ה-Wi-Fi והאינטרנט תקינים.

יש להחליק לאורך השוליים 
כדי לשנות את הבהירות

יש ללחוץ כדי לעבור בין
הגדרות הצבע השנות

יש ללחוץ
לכיבוי/הדלקה

לחצן כיבוי/הפעלה

לחצן כיבוי/הפעלה

לחצן אתחול

לחצן אתחול

טיימר כיבוי
־יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההפעלה עד שהמ

נורה תחל להבהב, ואז יש לשחרר את הלחצן.

*המנורה תיכבה תוך 15 דקות כברירת מחדל.
.Mi Home ניתן לשנות את השהיית הכיבוי דרך היישומון

*פעולה זו אינה משנה את הצבעים המוגדרים מראש.

שינוי צבעים
יש להחליק אצבע על-גבי השוליים, תוך כדי 
החזקת לחצן ההגדרות, בכדי לשנות צבעים 

במנורה.

פקטור הספק:  0.5

מתח וזרם למנורה: 12 וולט , 1 אמפר   

220-240V~ 50/60Hz 0.5A :הספק הפעלה

  10W :הספק ואט

10W :עוצמת פלט מרבית

דרישות מערכת: Android 4.4 או iOS 8.0 ומעלה

,Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz :קישוריות אלחוטית

Bluetooth 4.2 BLE 

) LED 14 לכל נורתX0.7W (

כיוונון בהירות

כיוונון צבעים

עדכוני קושחה

טמפרטורת צבע
ניתנת לכיוונון

שמירה על העיניים

טיימר השהיית כיבוי

תאורת לילה

הגדרות קבועות

שליטה דרך יישומון

16 מיליון צבעים

לחצני מגע

טיימר הפעלה/כיבוי


