
Świecący obszar

Lampka nocna może obracać się o 360 stopni

Obszar czujnika

Podstawka magnetyczna

Front

Przełącznik jasności

Pokrywa baterii

Komora baterii

Wnętrze

Przegląd produktu
1. Instalowanie baterii
Obróć przednią pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby 
odkręcić ją z półkulistej obudowy. 
Otwórz pokrywę baterii i włóż trzy baterie AA do komory baterii.

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w instrukcji obsługi służą jako odniesienie
tylko do celów. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu.

2. Przełącz przełącznik jasności na żądany poziom jasności wcześniej
      przykręcenie lampy z powrotem do jej półkulistej obudowy.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Jak używać

3 lm
Odpowiednie miejsca
do użytku jako lampka nocna:
łazienki, korytarze,
sypialnie i
pokoje dziecięce.

Odpowiednie miejsca
do użytku jako środek pomocniczy
światło: drzwi,
wejścia, garderoby,
powierzchnie ścian i balkony.

25 lm

Naklejka samoprzylepna
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Punkt montażowy to
ponad 1,9 m nad podłogą

Skierowane w dół

Punkt mocowania znajduje się 
pomiędzy 0,5–1,5 m nad podłogą

Stojąc prosto przed siebie

Wybierz płaską i suchą powierzchnię montażową, najpierw wytrzyj ją do czysta, 
a następnie odklej zdjąć warstwę uwalniającą z podstawy. Przyklej podstawę w żądanym 
miejscu i naciśnij mocno go opuść, aby upewnić się, że jest odpowiednio zabezpieczony. 
Na koniec podłącz światło do podstawa magnetyczna i wyreguluj ją pod odpowiednim 
kątem. Upewnij się, że jest solidnie zamocowany magnesem, aby uniknąć ryzyka 
przypadkowego upuszczenia.

Uwaga: w celu dokładnego wykrycia zaleca się skierowanie światła w dół, gdy
podstawa została zamontowana ponad 1,9 m nad podłogą.

3. Montaż światła

4. Kiedy jest ciemno i zostanie wykryty ruch ciała, włączy się światło
      automatycznie i wyłączy się automatycznie po 15 sekundach, jeśli nie będzie dalej
      wykrywany jest ruch ciała.

Obszar
wykrywania

120°
0-6m

0-2.5m

Uwaga: obszar wykrywania to 120 ° obszar bezpośrednio pośrodku przed lampką nocną. Plik
obszar detekcji obejmuje 0–6 m przed lampą i 0–2,5 m na boki. Wykrywanie
efekt zależy od kąta padania światła, temperatury otoczenia, wielkości ciała i ruchu
prędkość. Przedstawiony obszar wykrywania jest oparty na kierunku, w którym skierowane jest logo.

Uwaga: W przypadku różnych wysokości montażu kąt należy dostosować do użytkownika
wysokość i pożądany scenariusz użytkowania, aby osiągnąć optymalny rezultat.

Punkt mocowania znajduje 
się poniżej 0,5 m nad podłogą

Skierowane do góry
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Modelu: MJYD02YL

Strumień świetlny: 3 lm, 25 lm

Napięcie znamionowe: 4,5 V.

Moc znamionowa: 0,34 W.

Temperatura pracy: od -10 ° C do 40 ° C

Wymiary produktu: φ80 mm × 62 mm

Waga netto: ok. 121 g

Specyfikacja Środki ostrożności

Nie zasłaniaj obszaru wykrywania światła.

Podczas czyszczenia powierzchni latarki wytrzyj ją do czysta miękką bawełną

szmatką i nie używaj żadnych żrących rozpuszczalników.

Nie instaluj światła w pobliżu źródeł ciepła, takich jak klimatyzacja lub otwory 

wentylacyjne, lub w bezpośrednim świetle słonecznym. Nie instaluj światła 

w pobliżu źródeł wilgoci, takich jak jako nawilżacze lub podgrzewacze wody.

Upewnij się, że logo Mi jest zawsze ustawione pionowo podczas instalacji 

i użytkowania lampka nocna.

Gdy jasność nocnego światła zmniejszy się po okresie normalności

użytkowania, poziom naładowania baterii może być niewystarczający. 

Proszę wymienić baterie na nowe, a zużyte baterie utylizować zgodnie z

lokalne przepisy i regulacje, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Źródło światła zawarte w tej oprawie można wymienić wyłącznie na

producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Tylko do użytku w pomieszczeniach. 
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Proszę zwrócić uwagę na bieguny dodatnie (+) i ujemne (-), kiedy

instalacja baterii.

Po wyczerpaniu baterii jednorazowych nie można ich ładować.

Nie należy mieszać różnych typów baterii oraz starych i nowych baterii.

Baterie należy wyjąć z lampki nocnej, gdy nie jest używana

przez długi czas lub gdy lampka nocna jest wyrzucana.

Wyjmij wyciekające baterie z lampki nocnej i wyrzuć je do środka

zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami, aby tego uniknąć

zanieczyszczenie środowiska.
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Deklaracja zgodności UE
Firma Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. niniejszym 
oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i 
normami europejskimi oraz poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE 
jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Utylizacja i recykling WEEE
Wszystkie produkty opatrzone tym symbolem to odpady elektryczne i elektroniczne
sprzęt (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19 / UE), którego nie należy mieszać
z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego powinieneś chronić ludzkie 
zdrowie i środowisko poprzez przekazanie zużytego sprzętu firmie
wyznaczony punkt zbiórki do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i
sprzęt elektroniczny, wyznaczony przez rząd lub władze lokalne.
Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym
negatywnym skutkom konsekwencje dla środowiska i zdrowia 
ludzkiego. Proszę Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się 
z instalatorem lub lokalnymi władzami
lokalizację i warunki takich punktów zbiórki.


