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Egyenértékű 60W-os normál izzóval 
 

 

 
 
 

 

Szabályozott 
fényerejű  / 
feszültségűaljzatban 
tilos használni 

 
 

Tulajdonságok: 

 
Modell:     MJDP02YL 
Foglalat:    E27 
Névleges teljesítmény:  10 W 
Bemenet:    220-240 V ~ 50/60 Hz 0.08 A 
Színhőmérséklet-tartomány: 1700 K - 6500 K 
Vezeték nélküli kapcsolódás: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz 
Mobil alkalmazás:   Mi Home 
Mobil platform támogatás:  Android és iOS 
Méret:     Φ55 x 120 mm 
Élettartam:    Kb. 25.000 óra 
Használati környezet:  -10°C ~ 40°C és 0 ~ 85% RH 
* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a 
különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban 
eltérhetnek. 

A DOBOZ TARTALMA 

 Okosizzó 

 Használati útmutató 
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BEVEZETÉS 

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés 
és egyéb balesetveszély kockázatát. 

 A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C 

 Használat előtt győződjön meg, hogy a feltüntetett specifikációnak megfelelő feszültségű 
elektromos hálózat áll rendelkezésre. 

 Az izzót csak beltéren használja! 

 Az izzót ne használja fürdőszobában! 

 Ne használja az izzót fényerő szabályzós lámpatestben! 

 A készülék csak otthoni használatra alkalmas. 

 A LED modul NEM cserélhető. 

 A LED modult ne szerelje szét, mert közvetlen kontaktus szemkárosodást okozhat. 

 A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. 

 Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző 
napsugárzásnak. 

 Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen  

 A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett 
használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől 
elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak! 

 A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 

 A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. 

 Karbantartás előtt áramtalanítsa az elektromos hálózatot.  

 Csak a készülékkel kompatibilis elektromos hálózatot használja. Más típusú elektromos hálózat 
használata az izzó károsodásához vezet, amely nem tartozik a jótállás keretébe.  

 Beázás esetén azonnal csavarja ki az izzót, miután áramtalanított. Ne szedje szét a szárításhoz 
ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 

 Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 

 Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), 
mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort. 

 Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 
alaplapjában. 

 Huzamosabb használat esetén az izzó felmelegedhet. Ez normális jelenség. Biztosítson 
elegendő teret az izzó körül a hő megfelelő elvezetésének érdekében. 

 
A lámpatest tisztítása 

 Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, 
mint pl. kamera lencsetisztító kendő.  

 Ne használjon kemikáliákat, vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószert, mert károsíthatják a 
lámpa burkolatát. 

 A készülék külső felületét száraz, mikroszálas kendővel tisztíthatja meg.  



Xiaomi Mi LED Smart Bulb (White and Color) Manual HU v1.0  - 4. oldal 

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona. 
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos. 

TULAJDONSÁGOK 
 

   
   

Fényerő szabályozás 16 millió szín Színhőmérséklet szabályozás 
   

   
   

Előre beállított módok Éjszakai fény Be-, kikapcsolási időzítő 
   

   
   

Elalváskapcsoló Mobilról irányítható Frissíthető firmware 

 
Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 

Gyártó: 
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. 
Address: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan, 
Qingdao, Shandong Province, China 
 

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval 
kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
Ennek a LED fényterméknek az optikai sugárzása megfelel a 62471-2006. számú IEC. rendelet 
kivételeinek és követelményeinek. 
A gyártó kijelenti, hogy az MJDP02YL típusú rádiós berendezés megfelel az 2014/53/EU direktívának.  
 

Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2020 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 

 
 

IMPORTŐR: 
 

 
 

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6. 
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619 
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Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu 

AZ IZZÓ HASZNÁLATA 

1. Az izzó telepítése 
Csavarja be az izzót az E27 foglalatba és kapcsolja fel a lámpát. 
 

 
 

Megjegyzés: 
Győződjön meg róla, hogy a lámpatest áramtalanítva van a telepítés és az eltávolítás 
során. Ne használja az izzót olyan lámpatestben, amely fényerő szabályzós, mert az 
károsítja az izzót, amely nem tartozik a jótállás kereteibe.  
Ne használja az izzót párás, nedves, nyirkos környezetben. 
Ne használja az izzót szellőzetlen lámpatestben, mert WiFi kezelési és melegedési 
gondokat okozhat. 
 

2. A mobil alkalmazás használata 
Töltse le a mobil alkalmazást (Mi Home) 
Nyissa meg az alkalmazást. Régiónak állítsa be az országát 
(Magyarország). Hozzon létre egy Mi Fiókot, amennyiben már 
rendelkezik Mi Fiókkal, lépjen be vele. 
Koppintson az alkalmazásban a „Add Devie (+)” (Eszköz hozzáadása) 
menüpontra. Választhatja az automatikus felfedezést vagy a manuális 
hozzáadást. Keresse ki a Mi LED Smart Bulb terméket, és kövesse a 
kijelzőn megjelenő utasításokat. (WiFi-, és internetkapcsolat 
szükséges).  
Adja hozzá a kívánt helyiséghez az eszközt. 
 

 
Megjegyzés: 
Győződjön meg róla, hogy van elérhető WiFi hálózat és internet hozzáférés a művelet elvégzéséhez. 
  

mailto:info@wayteq.eu
http://www.wayteq.eu/
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3. Gyári beállítások visszaállítása 
Használja a lámpa kapcsolót. 2 másodperces várakozásokkal kapcsolja ötször ki-be a lámpát 
(vagy a lámpakapcsolót). Az izzó ezután többszínű fényhatást bocsát ki magából, majd 
automatikusan visszaállítja a gyári állapotot és újraindul, és fehér fénnyel világít. Ez mutatja, 
hogy a művelet sikeresen befejeződött. 

 

Megjegyzés: 
A visszaállítás után az izzó újbóli csatlakoztatására van szükség WiFi-n. 
 

4. Hozzáadás Google Assistanthoz 
Adja hozzá a Mi Home szolgáltatást a Google Assistanthoz, hogy irányíthassa a Mi Home-ban 
csatlakoztatott készülékeket a Google Assistant-tal. 

Nyomja meg a  gombot a Google Assistant-ban, keressen rá a „Mi Home”-ra, majd nyomja 
meg a „Link” gombot, és jelentkezzen be a Mi Fiókjával. 

Nyomja meg a  gombot a Settings  Home (Beállítások  Otthon) képernyőn az eszköz 
hozzáadásához és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Miután a Mi Fiók hozzá lett 
adva, irányíthatja a Xiaomi eszközöket a Google Assistant alól. 
 

5. Hozzáadás Amazon Alexa-hoz 
Adja hozzá a Mi Home skillt az Amazona Alexa alkalmazáshoz, hogy a Mi Home-ban 
csatlakoztatott eszközöket vezérelhesse Alexa alól.  

Nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a „Sklills&Games” menüpontot, keresse nr áa 
„Mi Home”-ra, jelölje ki a korrekt skillt és nyomjon az „Enable” (Engedélyez” gombra. Ezután 
jelentkezzen be a Mi Fiók-jával. 
Miután sikeresen csatlakoztatta a Mi Fiókot, nyomja meg a DISCOVER DEVICES (eszközök 
felfedezése) gombot a készülék hozzáadásához, majd kövesse a kijelzőn megjelenő útmutatást. 
Miután a fiók csatlakoztatva lett, vezérelheti kompatibilis Xiaomi készülékeit Amazon Alexa alól. 


