
Lampa do Monitora Mi

Instrukcja użytkownika
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
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Informacje o produkcje

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Lampa do monitora

Punkty styków
zasilania

Port zasilania USB 
typu C (z tyłu)

Zacisk

Obszar podświetlenia

Punkty styków
zasilania
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Kabel zasilający 
USB typu C

Pilot

Pokrętło

Baterie AAA × 2 
(sprzedawane 

oddzielnie)

Uwaga:
Baterie AAA nie znajdują się w zestawie, są sprzedawane oddzielnie.
Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w instrukcji użytkownika służą 
wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się ze względu 
na ulepszenia produktu.
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Montaż

1. Montaż lampy
 y Ustaw lampę skierowaną podświetlanym obszarem w dół, połącz punkty 

styku zasilania na lampie z punktami styku na podstawie.
 y Umieść podstawę u góry na środkowej części monitora 

i upewnij się, że zacisk jest dobrze zamocowany 
na monitorze, a dolna część podstawy przylega 
do tylnej części monitora.

Uwagi:
• Niniejszy produkt jest kompatybilny z monitorami 

o grubości nieprzekraczającej 32 mm, a także 
z monitorami szerokokątnymi, monitorami 
zakrzywionymi oraz komputerami iMac.

• Lampę można przymocować do monitorów o grubości poniżej 
10 mm, natomiast dolna część podstawy nie może wtedy przylegać 
do monitora.

• Kąt nachylenia zacisku przy podstawie może być regulowany 
w zakresie 40°. Nie wolno ciągnąć zbyt mocno za elementy lampy.

• Produktu nie można używać z laptopami.
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2. Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania
(1) Połóż na dłoni pilota skierowanego podkładką antypoślizgową w dół, a następnie 

przytrzymaj pilota obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
drugą ręką, aby otworzyć tylną pokrywę.

(2) Włóż dwie baterie AAA (sprzedawane oddzielnie). Upewnij się, że biegun dodatni (+) 
i biegun ujemny (-) są skierowane we właściwą stronę.

(3) Załóż tylną pokrywę i wyrównaj trójkąt na spodzie z symbolem blokady na podkładce 
antypoślizgowej.

(4) Połóż na dłoni pilota z podkładką antypoślizgową skierowaną w dół, a następnie 
przytrzymaj pilota drugą ręką i obróć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
drugą ręką, aby zamontować tylną pokrywę z powrotem na miejscu.

Otwórz tylną 
pokrywę

Zamknij tylną 
pokrywę
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Sposób użycia:

1. Podłączanie zasilacza
Podłącz kabel zasilający do portu zasilania, a następnie 
podłącz drugi koniec do zasilacza.

Uwagi:
• Produkt może być zasilany za pomocą zasilacza, powerbanku lub portu zasilania USB 

komputera o napięciu wyjściowym 5 V i natężeniu prądu wyjściowego powyżej 1 A. Muszą 
to być zasilacze niskonapięciowe SELV (Safety Extra Low Voltage), a napięcie szczytowe 
nie może przekraczać 5,25 V.

• Należy używać oryginalnego kabla zasilającego. Nie wolno używać przedłużacza lub 
rozgałęźnika USB, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie lampy.

• Nie wolno używać adaptera do szybkiego ładowania, który domyślnie nie zapewnia 
napięcia wyjściowego 5 V.

• Jeśli lampa migocze lub hałasuje, należy niezwłocznie wymienić urządzenia zasilające.
• Nie należy podłączać punktów styku zasilania na lampce lub podstawie do żadnego 

innego metalowego przewodnika, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu 
lub inne zagrożenia.

• Oryginalny kabel zasilający jest przeznaczony wyłącznie dla lampy do monitora Mi. 
Dołączony kabel zasilający nie zapewnia szybkiego ładowania ani transmisji danych.
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2. Sterowanie lampą
Naciśnij pokrętło na pilocie, aby włączyć/wyłączyć lampę.
Po włączeniu lampy obróć pokrętło na pilocie, aby wyregulować jasność.
Naciśnij i przytrzymaj pokrętło i jednocześnie obracaj nim, aby wyregulować temperaturę 
barwową.
Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez dwie sekundy, aby lampa przeszła do najlepszego 
ustawienia dla komputera z temperaturą barwową 2700 K i jasnością 50%.

Uwaga: 
Po opuszczeniu fabryki pilot i lampa są sparowane domyślnie, można używać pilota 
bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. W przypadku konieczności sparowania lampy 
z nieoryginalnym akcesorium tego samego modelu, w ciągu 20 sekund po włączeniu lampy 
naciśnij i przytrzymaj pokrętło na pilocie. Kiedy lampa zacznie powoli migać, oznacza to, 
że urządzenie zostało pomyślnie sparowane z akcesorium. 

3. Regulacja kąta nachylenia
Obróć lampę, aby wyregulować kąt, jak pokazano na ilustracji. 
Zakres regulacji wynosi 25°.
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Dane techniczne

Model: MJGJD01YL
Temperatura robocza: -10°C do 40°C
Wilgotność robocza: 0-85% wilgotności względnej
Żywotność: 25 000 godzin
Współczynnik mocy: > 0,9
Moc znamionowa: 5 W (80 × 0,2 W/moduł LED)
Wymiary lampy: ⌀ 23 × 448 mm
Wymiary pilota: ⌀ 66,5 × 34 mm
Temperatura barwowa: 2700-6500 K
Współczynnik Oddawania Barw (CRI): Ra95
Strumień świetlny: 270 lm
Wejściowy prąd znamionowy: 5 V ⎓ 1 A
Połączenie bezprzewodowe: 2,4 GHz
Częstotliwość pracy: 2405–2470 MHz
Maksymalna moc wyjściowa: 7,94 dBm
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Środki ostrożności

• Jednym pilotem można sterować wieloma lampami komputerowymi, jednak pojedyncza 
lampa może być sterowana wyłącznie za pomocą jednego pilota.

• W przypadku czyszczenia powierzchni lampy należy przetrzeć ją miękką bawełnianą 
szmatką. Nie wolno stosować żadnych żrących rozpuszczalników.

• Podczas instalacji lub przenoszenia lampy proszę przytrzymać zarówno lampę, jak 
i jej podstawę, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała spowodowanych 
upadkiem części lampy.

• Podczas wkładania baterii do pilota należy się upewnić, że bieguny dodatni (+) i ujemny (-) 
znajdują się w prawidłowych miejscach.

• Wyczerpane baterie nie nadają się do ponownego naładowania. Nie wolno mieszać 
różnych typów baterii oraz starych i nowych baterii.

• Jeśli po pewnym czasie normalnego użytkowania pilot nie działa prawidłowo, może to 
wynikać z niskiego poziomu naładowania baterii. Należy wówczas wymienić baterie 
na nowe, a zużyte odpowiednio zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, aby uniknąć 
zanieczyszczenia środowiska.

• Po wymianie baterii w pilocie należy oddać stare baterie do recyklingu, aby uniknąć 
zanieczyszczenia środowiska.

• Baterie należy wyjąć z pilota, gdy nie jest on używany przez dłuższy czas lub gdy ma zostać 
zutylizowany.
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• Baterie z wyciekiem należy wyjąć z pilota zdalnego sterowania i zutylizować je zgodnie 
z lokalnymi przepisami, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

• Wyłącznie producent, jego autoryzowany serwis lub inna osoba o podobnych 
kwalifikacjach może wymienić źródło światła w oprawie.

• Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach 
zamkniętych.

• Podczas normalnego użytkowania urządzenia należy zachować odległość co najmniej 
20 cm pomiędzy oprawą a ciałem użytkownika.

• Podczas montażu lampy na podstawie należy upewnić się, że punkty styku zasilania 
na lampie i podstawie pokrywają się prawidłowo.
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Deklaracja zgodności UE

Niniejszym, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. oświadcza, 
że urządzenie radiowe typu MJGJD01YL jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. 
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem 
internetowym: http://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

Informacje dot. usuwania i recyklingu odpadów WEEE

Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to 
sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), 
którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. 
Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt 
do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego do recyclingu. Prawidłowe postępowanie 
ze zużytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym 
negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów  zbiórki, należy 
skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.



Wyprodukowano dla:  Xiaomi Communications Co., Ltd.
Wyprodukowano przez:  Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. 
  (firma w ekosystemie Mi)
Adres:   10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, 
   No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City,  
  Shandong Province, Chiny

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mi.com.

Importer i dystrybutor:
Ingram Micro sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
https://pl.ingrammicro.eu


