Mi Motion-aktivovaný nočné svetlo
Používateľská príručka
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Použitie nočné osvetlenie

01 Otvorte zadný kryt
a. Ak používate aj on nočné osvetlenie za fi RST dobe otočiť zadný

b. Ak je zadný kryt pripojený k povrchu, otočte nočné osvetlenie

kryt proti smeru hodinových ručičiek, aby ho otvoriť, a potom

proti smeru hodinových ručičiek k jeho otvoreniu.

vložte 3 batérie typu AA.

02 nastavenie jasu
0.7l

3.8l

03 Uzamykanie zadný kryt
a. Porovnajte značku s "" ikona, položte kryt na

b. Vyrovnajte značky na nočné svetlá a vnútornej strane zadného krytu a

nočné svetlá a otočte kryt, kým sa "je v súlade

otočením nočné svetlo clockwise.then otočiť nočné svetlá v smere

ikona" so značkou.

hodinových ručičiek.

04 Nasadenie nočné svetlo na povrch
a. Odstráňte ochranný fi lm zo zadného krytu a pripevnite nočné svetlo na povrch.

b. Držať háčik na zadnom kryte pre zavesenie nočné svetlo.

* Optimálna vzdialenosť od zem je 0,4 m - 1 m. Uistite sa, že značky pre prekrytie miesta priamo nahor, takže detektor

pohybu môže fungovať správne.

05 Ak je detekovaný pohyb v tme, bude nočné svetlo zapne automaticky po dobu 15 sekúnd.
* Nočné svetlo detekuje pohyb zo vzdialenosti až do 5-7 metrov na prednej a 2-3 metrov na svojich

stranách. Jeho pracovný uhol je 120 °. Detekcia pohybu ef fi efektivita závisí od teploty v miestnosti,
tvaru objektu, a rýchlosti pohybu.

2-3 m
5-7m

120 °

Rozsah detekcie pohybu

Nezabudnite
1. V noci svetlo detekuje pohyb zo vzdialenosti až do 5-7 metrov na prednej a 2-3 metrov na svojich stranách. Jeho
pracovný uhol je 120 °. Detekcia pohybu ef fi efektivita závisí od teploty v miestnosti, tvaru objektu, a rýchlosti
pohybu.
2. nepokrývajú snímač pohybu. Vyčistite nočné osvetlenie s mäkkou handričkou. Nepoužívajte korozívne rozpúšťadlá.
3. neinštalujte nočné osvetlenie v blízkosti zdrojov tepla (kondicionéry, radioators, humidi fi ERS, atď.) Vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu.

4. Pri inštalácii nočné osvetlenie, uistite sa, že logo na prednej strane nie je naklonená.

5. Po určitej dobe, bude jasnosť nočné svetlo sa zníži. To znamená, že batéria vnútri idú minimum. Vymeňte batérie a
priviesť tie staré na miestnej recyklačnej stanici.

Bezpečnostné opatrenia
1. Iba pre použitie v domácnostiach.

2. trieda ⅲ svietidlo.

3. Nevyhadzujte elektrospotrebičov do netriedeného komunálneho odpadu, využitie separatecollection zariadení. Obráťte sa na
miestnu vládu o informáciu týkajúcu sa zhromažďovania systémami OSTUPNÉ. Ak sú elektrické spotrebiče likvidované v fi
LLS pozemkov alebo skládok, môžu nebezpečné látky unikať do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca a
poškodiť vaše zdravie a pohodu.

4. Modul LED nemožno nahradiť.
5. NEROZOBERAJTE produkt. Dióda emitujúca svetlo môže poškodiť vaše oči.

Špecifikácie
Model: MJYD01YL Čistá
hmotnosť: ≈72g Menovitý
výkon: 0,25 W

0.7l / 3.8l Prevádzková teplota: -10 - + 40 ° C
Rozmery: 84 x 84 x 36 mm Svetelný chladičom:

látky
časť

pb

Hg

CD

Cr (VI)

PBB

PCB

povlak lampa
šošovka

Zadný kryt
Táto forma je vytvorená v súlade s normou / SJ T11364.
Obsah nebezpečnej látky vo všetkých homogénnych materiáloch produktu je pod špeci
obmedzenie fi kované GB / T26572.
Obsah nebezpečných látok, v aspoň jednom z homogénnych materiálov produktu prekračuje
obmedzenie GB / T26572.

PBDE

Pred použitím tohto výrobku si dôkladne prečítajte tento návod.

Výrobca: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
(Spoločnosť Mi ekosystému)

Adresa: 10-B4 Qingdao Innovation Park B, Qingdao, Čína

