
Lampka biurkowa LED 1S Mi –  
Mi LED Desk Lamp 1S
Instrukcja użytkowania 

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

Opis produktu

Zalecana maksymalna
wysokość: 400 mm

Dziękujemy za wybór lampki biurkowej LED 1S Mi. Lampka jest 
wyposażona w światło LED o wysokiej wydajności i posiada profesjonalny 
układ optyczny wykorzystujący algorytm mieszania światła naturalnego 
w celu zapewnienia jednorodnego oświetlenia. Lampka jest przeznaczona 
do stosowania w pracowniach, sypialniach oraz innych pomieszczeniach 
wewnętrznych. W normalnych warunkach użytkowania lampkę należy 
ustawić tak, aby klosz (zaznaczony na rysunku literami A i B) był ustawiony 
równolegle do blatu biurka. Gdy powierzchnia emitująca światło jest 
ustawiona w poziomie, pionowa odległość pomiędzy nią a blatem wynosi 
400 mm.
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Korzystanie z lampki

Podłączanie do zasilania

Kabel zasilający należy podłączyć do portu ładowania znajdującego się 
w podstawie lampki i podłączyć zasilacz do źródła zasilania. 

Korpus lampy

Port ładowania

135° regulacja kąta

Pokrętło regulacyjne

Zasilacz LED
(Adapter)
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Objaśnienie działania przycisku

Wciśnij pokrętło jeden 
raz, aby włączyć lub 
wyłączyć lampę

Obróć pokrętło, aby 
ustawić jasność lampy.

Przytrzymaj pokrętło 
w pozycji wciśniętej  
i obróć je, aby ustawić 
kolor światła

Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Produkt współdziała z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. Steruj 
swoim urządzeniem i powiąż je z innymi inteligentnymi urządzeniami 
w mieszkaniu dzięki aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.

Aby pobrać i zainstalować aplikację, należy zeskanować kod QR. Jeżeli 
aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony 
konfiguracji połączenia. W przeciwnym razie w sklepie z aplikacjami 
należy wyszukać aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, a następnie ją pobrać 
i zainstalować. 

Po otwarciu aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, należy dotknąć ikony „+” 
w prawym, górnym rogu i następnie postępować zgodnie ze wskazówkami, 
aby dodać urządzenie.

* Aplikacja oznacza aplikację Xiaomi Home w Europie (z wyjątkiem Rosji). 
Nazwę aplikacji wyświetlaną na urządzeniu należy traktować jako 
domyślną.
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Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana. Należy postępować 
zgodnie z instrukcjami obowiązującymi dla aktualnej wersji aplikacji.

Inteligentne sterowanie Apple HomeKit Smart Control

1. Otwórz aplikację Home na urządzeniu iPhone lub iPad.

2. Wybierz „Add Accessories” (Dodaj akcesoria) i postępuj zgodnie 
ze wskazówkami aplikacji, aby zeskanować kod QR umieszczony 
na podstawie produkt lub wprowadź 8-cyfrowy kod konfiguracyjny 
znajdujący się powyżej kodu QR, aby uzyskać dostęp do aplikacji Apple 
Home.

* Upewnij się, że dostępna jest sieć Wi-Fi z dostępem do Internetu 
(produkt nie obsługuje sieci 5G).

 Aby sterować urządzeniem kompatybilnym z aplikacją HomeKit, zaleca się 
korzystanie z wersji iOS 9.0 lub nowszej.

 Kod konfiguracyjny HomeKit znajduje się na podstawie urządzenia. 
Nie należy dopuścić do jego utraty. Po przywróceniu ustawień fabrycznych 
konieczne będzie ponowne wprowadzenie kodu konfiguracyjnego 
HomeKit.

 iPad i iPhone są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi 
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
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Połączenie lampki z Asystentem Google

Dodaj usługę Mi Home/Xiaomi Home do aplikacji Asystenta Google, aby 
sterować urządzeniem połączonym z Mi Home/Xiaomi Home za pomocą 
Asystenta Google.

1. Wybierz przycisk  w aplikacji Asystent Google, wyszukaj „Mi Home/
Xiaomi Home” wybierz opcję „Link” (Połącz) i zarejestruj się za pomocą 
konta Xiaomi.

2. Wybierz przycisk  w „Settings” (Ustawienia) > „Home control” 
(Sterowanie domem), aby dodać urządzenie i postępuj zgodnie 
z instrukcjami na ekranie. Po połączeniu kont możliwe będzie 
sterowanie lampką poprzez aplikację Asystenta Google.

Połączenie lampki z Amazon Alexa

Dodaj umiejętność Mi Home/Xiaomi Home do aplikacji Amazon Alexa, aby 
sterować urządzeniami połączonymi z Mi Home/Xiaomi Home za pomocą 
Amazon Alexa.

1. Wybierz przycisk  w aplikacji Amazon Alexa, następnie kliknij w pole 
„Skills & Games” (Umiejętności i gry), wyszukaj „Mi Home/Xiaomi 
Home”, wybierz odpowiednią umiejętność i wybierz „Enable” (Włącz). 
Następnie zaloguj się za pomocą konta Xiaomi.

2. Po pomyślnym połączeniu kont, wybierz opcję „DISCOVER DEVICES” 
(SZUKAJ URZĄDZEŃ), aby dodać urządzenie i postępuj zgodnie ze 
wskazówkami na ekranie. Po połączeniu kont można sterować Lampką 
za pomocą aplikacji Amazon Alexa.

Uwaga: Nazwa (Mi Home lub Xiaomi Home) może się różnić w zależności 
od wybranego języka lub regionu.
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Przywracanie ustawień fabrycznych 

Przycisk reset znajduje się w dolnej części podstawy lampki. Gdy lampka 
jest podłączona do zasilania należy włożyć do otworu prosty, cienki 
przedmiot i przytrzymać przez 5 sekund. Gdy światło lampki zacznie 
miarowo zapalać się i gasnąć, należy wyjąć przedmiot. Po ustaniu 
powyższego zjawiska przywrócenie ustawień fabrycznych jest zakończone.

* Należy przywrócić ustawienia fabryczne, aby podłączyć się do nowej 
sieci.
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Dane techniczne

Model: MJTD01SYL

Temperatura robocza: -10°C do 35°C

Wilgotność robocza: 0-85% wilgotność względna

Żywotność: ok. 25000 h

Współczynnik oddania barw (CRI): Ra90

Współczynnik mocy: 0,5

Wejście lampki nocnej: 12V  0,8A 

Znamionowa moc wejściowa: 9 W (lampka + zasilacz LED)

Wartości znamionowe na wejściu: 220-240 V~50/60 Hz 0,45 A

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Kompatybilność z: Android 4.4 lub iOS 9.0 i nowsze

Częstotliwość robocza: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)

Maksymalna moc wyjściowa: 17,91 dBm (Wi-Fi) 5,76 dBm (BT)
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Właściwości produktu

Regulacja 
temperatury 

barw

Planowane
włączanie /
wyłączanie

Możliwość
złożenia

135° regulacja kąta

Tryb dziecięcyTryb komputerowyTryb czytania

Sterowanie HomeKit Opóźnienie 
wyłączenia

Aktualizacja 
oprogramowania 

sprzętowego

Aplikacja 
Mi Home /

Xiaomi Home*

Tryb skupienia

Wysoki 
współczynnik 

oddawania 
barw

Regulacja jasności Bez migotania Niska zawartość 
światła 

niebieskiego
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Uwaga

 y Urządzenie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach 
w temperaturze otoczenia wynoszącej 35°C.

 y Należy zastosować odpowiednie źródła zasilania znajdujące się 
w pomieszczeniu.

 y W przypadku wątpliwości należy się skonsultować z wykwalifikowanym 
elektrykiem.

 y Nie umieszczać lampki na pochyłej powierzchni.

 y Tylko do użytku domowego.

 y Oprawa oświetleniowa klasy III.

 y Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić 
u producenta lub wykwalifikowanego serwisanta, aby uniknąć 
zagrożenia dla bezpieczeństwa.

 y Źródła światła, których użytkownik nie może wymieniać: 
„Źródło światła zawarte w niniejszej oprawie świetlnej może być 
wymienione tylko przez producenta lub jego agenta serwisowego, bądź 
inną osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.”

 y Nie należy rozkręcać produktu. Dioda emitująca światło może uszkodzić 
wzrok.
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Deklaracja zgodności UE

Niniejszym Qingdao Yeelink Information Technology Co., 
Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu MJTD01SYL 
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: F10-B4, Bldg. B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd., 
Laoshan District, Qingdao, 266101, Shandong, China

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mi.com

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


