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Voedingskabel

Draaiknop

Kan

135° instelbaar

Ingang voedingskabel

Instructies
1. Haal het product uit de verpakking en steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de knop om de lamp aan te ze�en.
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Druk op de knop om het 
licht aan of uit te ze�en

Draai aan de knop om 
de helderheid aan te passen

Druk op de knop en draai eraan om 
de kleurtemperatuur aan te passen

Snelle configuratie

*De versie van de Xiaomi Home-app is mogelĳk 
bĳgewerkt. Volg de instructies op basis van de 
huidige app-versie.  

Bedien uw apparaat en maak koppelingen met andere smart home-apparaten in de 
Xiaomi Home-app.

1. Installeer de Xiaomi Home-app

Scan de QR-code of ga naar de appstore om de Xiaomi Home-app te downloaden en 
installeren.

Open de Xiaomi Home-app, selecteer "+" in de rechterbovenhoek en volg de instructies 
om uw apparaten toe te voegen.

2. Voeg een apparaat toe
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* In een nieuwe netwerkomgeving 
is het herstellen van de 
fabrieksinstellingen vereist om het 
netwerk opnieuw te verbinden.

Fabrieksinstellingen herstellen
Het resetgat bevindt zich aan de onderkant van de lampvoet. Schakel het apparaat in en 
steek gedurende 5 seconden een rechtgebogen gereedschap in het resetgat. Laat los 
wanneer de lamp langzaam begint te knipperen. De reset is voltooid wanneer het 
langzaam knipperen stopt.

Specificaties

Model: MJTD01YL
Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C
Luchtvochtigheid voor gebruik: 0 - 85% RV
Ingangsspanning lamp: 12 V         0,5 A 
Nominale spanning: 220-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Frequentieband: 2412 - 2462 MHz 
Vermogensfactor: 0,4
Lichtstroom: 380 lumen 

Kleurtemperatuurbereik: 2700-6500K
Verwachte gebruiksduur: Ca. 25.000 uur
Compatibel met: Android en iOS
Nominaal ingangsvermogen: 
6 W (42 stuks x 0,15 W/LED-module)
Maximaal uitgangsvermogen: 6 W
Draadloze verbindingen: 
Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 Ghz
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Producteigenschappen

Helderheid aanpassen

Uitschakelvertraging

Kleurtemperatuur 
aanpassen

Mobiele bediening

Vier lichtmodi

Firmware-upgrade

Aan/uit-timerFocusstand

Oogbescherming

EU-verklaring van conformiteit
Hierbĳ verklaart Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd. dat de radio-apparatuur 
van het type MJTD01YL  in overeenstemming is met Richtlĳn 2014/53/EU. De volledige 
tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar via het volgende 
internetadres:  
h�ps://www.mi.com/en/service/support/declaration.html
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1.   Geschiktheid voor gebruik "binnenshuis", de bĳbehorende omgevingstemperatuur 
is 25°C.
2.   Gebruik de stroombron op de juiste wĳze in de deur. 
3.   Schakel de stroom uit voordat u het deksel opent of de lamp vervangt. 
4.   Neem bĳ twĳfel contact op met een erkend elektricien.
5.   Plaats de armatuur niet op het schuine vlak.
6.             Alleen voor huishoudelĳk gebruik.
7.              Armatuur klasse II.
8.   Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of 
een erkende servicemonteur om veiligheidsrisico's te voorkomen.
9.   De led-module kan niet worden vervangen.
10. Haal het product niet uit elkaar. De lichtgevende diode kan uw ogen beschadigen.

Correct afvoeren van dit product. Deze markering gee� aan dat dit product in de gehele 
Europese Unie niet bĳ ander huishoudelĳk afval mag worden weggegooid.
Verantwoorde recycling is vereist om mogelĳke schade aan het milieu of de menselĳke 
gezondheid door ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen, 
en het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen.
Als u een gebruikt apparaat wilt retourneren, gebruikt u het retour- en 
inzamelingssysteem of neemt u contact op met het verkooppunt waar u het product hebt 
gekocht. Zĳ kunnen dit product innemen voor milieuvriendelĳke recycling.

WEEE-informatie over verwĳdering en recycling

Waarschuwing 

Geproduceerd voor: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Geproduceerd door: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
(een Mi Ecosystem-bedrĳf)
Adres: F10-B4, Bldg B, International Innovation Park, #1 
Keyuanwei Rd, Laoshan District, Qingdao City
Ga voor meer informatie naar www.mi.com   




