
Gebruikershandleiding voor 
Mi Motion-Activated Night Light



Productoverzicht

Achterklep

Haak

Voorkant

Vergrendeling
Uitlĳnmarkering

IR-sensor

Achterkant

Schakelaar voor het aanpassen 
van de lichtsterkte

3 AA-ba�erĳen
(* Ba�erĳen worden niet 

meegeleverd met dit product. Schaf 
de ba�erĳen afzonderlĳk aan.)

Lamp



0,7 lm 3,8 lm

Het nachtlampje gebruiken
01  De achterklep openen

02  Lichtsterkte aanpassen

a.  Open de achterklep, wanneer u het 
nachtlampje voor de eerste keer 
gebruikt, door deze linksom te 
draaien en plaats 3 AA-ba�erĳen.

b.  Als de achterklep is 
bevestigd aan een 
oppervlak, draait u het 
nachtlampje linksom om 
de achterklep te openen.



a. Zorg ervoor dat de markering en 
het '    '-pictogram op een lĳn 
staan, plaats de achterklep op 
het nachtlampje en draai de klep 
totdat de markering op een lĳn 
staat met het '    '-pictogram.

03  De achterklep vergrendelen

b. Zorg ervoor dat de markeringen 
op het nachtlampje en aan de 
binnenzĳde van de achterklep 
zĳn uitgelĳnd en draai het 
nachtlampje vervolgens 
rechtsom.

04  Het nachtlampje aan een oppervlak bevestigen

a.  Verwĳder de beschermfolie van de achterklep en bevestig het nachtlampje 
op een oppervlak.



Bewegingsdetectiebereik

120°

5 - 7 m

2 - 3 m

* De optimale afstand tot de vloer is 0,4 m - 1 m. Zorg ervoor dat de 
uitlĳnmarkering omhoog wĳst, zodat de bewegingsdetector goed 
kan functioneren.

* Het nachtlampje detecteert beweging op een afstand van 5 tot 7 meter 
aan de voorkant en 2 tot 3 meter aan de zĳkanten. De detectiehoek is 
120°. De doeltreffendheid van de bewegingsdetectie is a�ankelĳk van 
de omgevingstemperatuur, de vorm van het object en de 
bewegingssnelheid.

b. Plak de haak op de achterklep om het nachtlampje op te hangen.

05  Als beweging wordt gedetecteerd in het donker, wordt het 
nachtlampje automatisch 15 seconden ingeschakeld.



Veiligheidsmaatregelen

Houd rekening met het volgende
1. Het nachtlampje detecteert beweging op een afstand van 5 tot 7 meter aan 

de voorkant en 2 tot 3 meter aan de zĳkanten. De detectiehoek is 120°. De 
doeltreffendheid van de bewegingsdetectie is a�ankelĳk van de 
omgevingstemperatuur, de vorm van het object en de bewegingssnelheid.

2. Bedek de bewegingssensor niet. Reinig het nachtlampje met een zachte 
doek. Gebruik geen bĳtende oplosmiddelen.

3. Installeer het nachtlampje niet in de nabĳheid van warmtebronnen 
(airconditioners, kachels, luchtbevochtigers etc.). Vermĳd direct zonlicht.

4. Zorg dat het logo aan de voorzĳde niet schuin staat wanneer u het 
nachtlampje installeert.

5. Na een bepaalde periode zal de lichtsterkte van het nachtlampje afnemen. 
Dit betekent dat de ba�erĳen bĳna leeg zĳn. Vervang ze en breng de lege 
ba�erĳen naar uw plaatselĳke inzamelingspunt.

1. Alleen voor huishoudelĳk gebruik.

2. Klasse III- verlichting.

3. Voer elektronische apparaten niet af bĳ het huishoudelĳk afval, 
maar lever deze in bĳ de hiervoor bestemde inzamelingspunten. 
Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over de 
beschikbare inzamelingssystemen. Als elektronische apparaten 
worden afgevoerd naar stortplaatsen of vuilnisbelten, kunnen er 
gevaarlĳke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen 
terechtkomen, waardoor ze schadelĳk kunnen zĳn voor uw 
gezondheid en welzĳn.

4. De led-module kan niet worden vervangen.

5. Demonteer het apparaat niet. De luminescentiediode (led) kan 
schade aan uw ogen veroorzaken.



Model: MJYD01YL
Ne�ogewicht: ±72 g
Nominaal vermogen: 0,25 W
Bedrĳfstemperatuur: -10 °C tot 40 °C
Afmetingen: 84 x 84 x 36 mm
Lichtstroom: 0,7 lm/3,8 lm

Specificaties

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het 
product in gebruik neemt.

Fabrikant: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
(een Mi Ecosystem-bedrĳf)

Adres: Qingdao Innovation Park B 10-B4, Qingdao, China 


