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Instrukcja użytkownika - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
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Informacje o produkcie

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

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Lampka nocna Mi 2 jest wyposażona w wysokiej 
jakości chipy LED i charakteryzuje się profesjonalną strukturą optyczną oraz algorytmem mieszania 
naturalnego światła, dzięki czemu zapewnia doskonałe oświetlenie w różnych kolorach. Ponadto 
umożliwia nowoczesne i technicznie zaawansowane sterowanie dotykowe.



3

Korzystanie z lampki

Montaż

Podłącz kabel zasilania do gniazda ładowania u podstawy lampki, a następnie adapter do źródła 
zasilania.

* Zaleca się umieszczanie lampki na stoliku nocnym lub biurku.
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Instrukcja obsługi

01 Przyciski funkcyjne

02 Funkcje zaawansowane

Funkcja nocnego oświetlenia

W aplikacji mobilnej można ustawić przedział czasu, w którym w lampce aktywny jest tryb nocnego 
oświetlenia. Po włączeniu lampki z aktywnym trybem nocnego oświetlenia lampka automatycznie 
przechodzi w ten tryb, aby uniknąć nadmiernej jasności. Po włączeniu lampki, gdy tryb nocnego 
oświetlenia jest nieaktywny, lampka automatycznie powraca do ustawień zapisanych w trybie 
standardowym.
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03 Łączenie z aplikacją Mi Home/ Xiaomi Home

Produkt współdziała z aplikacją Mi Home / Xiaomi Home*. Aplikacja Mi Home/ Xiaomi Home 
umożliwia zarządzanie lampką i innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi.
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 postępować zgodnie z instrukcjami dodawania urządzenia.

* W Europie aplikacja nazywa się Xiaomi Home (z wyjątkiem Rosji). Nazwę aplikacji wyświetlaną 
na urządzeniu należy traktować jako domyślną.

Uwaga:
Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dla 
aktualnej wersji.
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04 Inteligentne sterowanie w Apple HomeKit

1. Otwórz aplikację Home na iPhonie lub iPadzie.
2. Dotknij opcji „Add Accessories” (Dodaj akcesoria) i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, 

aby zeskanować kod QR umieszczony na podstawie produktu, lub wprowadź 8-cyfrowy kod 
instalacyjny znajdujący się nad kodem QR, aby udzielić dostępu aplikacji Apple Home.

* Należy upewnić się, czy dostępna jest sieć Wi-Fi z połączeniem do Internetu (produkt nie 
obsługuje sieci 5G).

Aby sterować urządzeniem kompatybilnym z aplikacją HomeKit, zaleca się korzystanie z systemu 
iOS 9.0 lub nowszego.

Kod instalacyjny HomeKit znajduje się na podstawie produktu; nie wolno go zgubić. Po przywróceniu 
ustawień fabrycznych będzie potrzebny do ponownego dodania urządzenia.

Nazwy iPad i iPhone są znakami towarowymi spółki Apple Inc. i są zastrzeżone w Stanach 
Zjednoczonych i w innych krajach.

05 Łączenie lampki z Asystentem Google

Dodanie aplikacji Mi Home / Xiaomi Home do aplikacji Asystent Google umożliwia sterowanie 
urządzeniami powiązanymi z Mi Home/ Xiaomi Home za pomocą Asystenta Google.

1. Naciśnij przycisk  w aplikacji Asystent Google, wpisz „Mi Home / Xiaomi Home”, wybierz opcję 
„Link” (Powiąż) i zaloguj się za pomocą konta Xiaomi.

2. Naciśnij przycisk  w „Settings > Home control” (Ustawienia > Zarządzanie Home), aby dodać 
urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po powiązaniu 
kont można sterować lampką z poziomu Asystenta Google.
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06 Łączenie lampki z Amazon Alexa

Dodanie aplikacji Mi Home / Xiaomi Home do aplikacji Amazon Alexa umożliwia sterowanie 
urządzeniami połączonymi z Mi Home/ Xiaomi Home za pomocą Amazon Alexa.

1. Naciśnij przycisk  w aplikacji Amazon Alexa, wybierz opcję „Skills & Games” (Umiejętności 
i gry), wpisz „Mi Home / Xiaomi Home”, wybierz odpowiednią umiejętność i dotknij opcji „Enable” 
(Włącz). Następnie zaloguj się przy użyciu swojego konta Xiaomi.

2. Po powiązaniu kont wybierz opcję „DISCOVER DEVICES” (ODKRYJ URZĄDZENIA), aby dodać 
lampkę, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po powiązaniu kont można 
sterować lampką z poziomu Amazon Alexa.

Uwaga: Nazwa aplikacji (Mi Home lub Xiaomi Home) różni się w zależności od wybranego języka lub 
kraju.

Dane techniczne

Nazwa: Lampka nocna Mi 2
Model: MJCTD02YL
Temperatura robocza: -10 ~ 35°C
Wilgotność robocza: 0%–85% RH
Lampka kompatybilna z: systemy Android 4.4, iOS 9.0 i nowsze wersje 
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Częstotliwość robocza: 2412–2472 MHz (Wi-Fi) 2402–2480 MHz (BT)
Regulowany kolor: WRGB
Wskaźnik oddawania barw: Ra80
Współczynnik mocy: 0,5
Parametry wejściowe lampki nocnej: 12 V  0,8 A 
Parametry wejściowe znamionowe: 220–240 V ~ 50/60 Hz 0,45 A
Moc znamionowa: 9 W (lampka + sterownik LED)
Maksymalna moc wyjściowa: 17,91 dBm (Wi-Fi) 5,76 dBm (BT)
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Cechy produktu
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Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania 
i przycisk trybu przez 5 sekund, aż lampa zacznie świecić na czerwono, zielono i niebiesko, 
a następnie zwolnić przyciski. Gdy kolory przestaną się zmieniać, lampa automatycznie uruchomi się 
ponownie, kończąc proces przywracania ustawień fabrycznych.

* W przypadku korzystania z lampki nocnej w nowej sieci należy przywrócić ustawienia fabryczne 
i ponownie połączyć się z siecią.
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Środki ostrożności

• Przed użyciem lampki należy upewnić się, że napięcie jest zgodne z napięciem roboczym 
produktu. Użycie niewłaściwego napięcia może spowodować uszkodzenie produktu i potencjalne 
zagrożenie bezpieczeństwa.

• Źródło światła tej lampki nie jest wymienne. Gdy źródło światła się zużyje, należy wymienić całą 
lampę. Nie należy samodzielnie rozmontowywać produktu.

• Lampka wytwarza ciepło podczas pracy, dlatego należy używać jej w dobrze wentylowanym 
miejscu, aby zapewnić rozprowadzanie ciepła.

• Nie należy używać niestandardowych zasilaczy, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub zagrożeń 
bezpieczeństwa.

• Lampkę należy umieścić na równej powierzchni i nie przechylać podczas użytkowania.
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Deklaracja zgodności UE 

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, 
że urządzenie radiowe typu MJCTD02YL jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. 
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem 
internetowym: https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html.

Dyrektywa WEEE usuwanie i recycling odpadów

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.
Producent: 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:
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