מדריך למשתמש
Mi LED Ceiling Light
מנורת תקרה חכמה

אנא קראו חוברת זו בעיון לפני שימוש ,ושמרו
אותה לצורך עיון עתידי

 1סקירת המוצר

מתג נעילה

ברגי התקנה

מבט תחתון של גוף המנורה
דיבלים לקיר
קדח התקנת
בסיס המנורה
קדחים לחוטים

ברגים
מילימטריים

קדחים לברגי
ההתקנה

קדח השחלת
חוטי החשמל

 2הוראות התקנה
 .1פתחו את האריזה והוציאו את מנורת התקרה ,דחפו את מתגי הנעילה פנימה והסירו את הבסיס.

* לבטיחותכם האישית ,יש לבצע את ההתקנה על ידי חשמלאי מוסמך.
* לפני ההתקנה ,נתקו את אספקת זרם החשמל כדי למנוע התחשמלות .בעת התקנה,
פעלו בדיוק ע"פ ההוראות .במידה ולא הותקן נכון ,קיימת סכנת אש ,התחשמלות או
נפילת גוף המנורה.

.2
שיטה א' :קדחו שני חורים בעומק  25מ"מ
ובקוטר  6מ"מ בעזרת מקדחה (כפי שנראה
מטה) .הכניסו את הדיבלים הפלסטיים
לתוך הקדחים ,והכניסו לאחר מכן את כבל
החשמל לחור החיווט .קבעו את הבסיס
לתקרה על ידי הברגים ,וודאו שהבסיס
מקובע בצורה בטוחה (שיטה מומלצת).

שיטה ב' :וודאו ששתי ההברגות בקופסת
החיבורים בתקרה תקינות לחלוטין .לאחר
שווידאתם זאת ,השחילו את החוטים דרך
החור במנורה ,והתקינו את הבסיס לקופסת
החיבורים בתקרה על ידי שני ברגים .בדקו
שהבסיס מותקן היטב ומקובע בבטחה.

 .3חורי החיווט מתאימים לחוטים בשטח חתך של  1.5-2.5מ"מ רבוע .חשפו בשלושת חוטי החשמל
קטע של  11-13מ"מ ,וחברו את הקטע החשוף לתוך בסיס המנורה.

 13 – 11מ"מ

חברו את חוט הארקה ,חוט האפס וחוט הפאזה לחורים
המסומנים ( N, ,Lבעת הוצאת חוטי החשמל החוצה,
לחצו תחילה על הלחצן האדום שבחור החיווט ורק
לאחר מכן משכו את החוט החוצה).

סדרו את חוטי החשמל
כפי שרואים באיור ובדקו
שהחוטים מאובטחים.

* חובה לחבר מוצר זה להארקה
 .4אחזו בשתי קצות גוף המנורה עם הידיים (היזהרו שלא ללחוץ עם הידיים על משטח התאורה) כדי
לכוון ולקבע את הבסיס .יש לדחוף את שני הצדדים בעדינות כלפי מעלה באותו זמן .כאשר תשמעו
'קליק' ,גוף המנורה מותקן .לאחר ההתקנה ,סובבו את גוף המנורה שמאלה וימינה ומשכו מטה
ומעלה כדי לוודא שמתג הנעילה נעול.

משכו
מעלה ומטה

סובבו
ימינה ושמאלה

* לאחר ההתקנה ,וודאו שהמנורה הותקנה למקומה .במידה ולא הותקנה כראוי ,קיים סיכוי
שהמוצר יייפול למטה.

 4התקנת היישומון
שלטו על ההתקן שלכם ותקשרו איתו עם
התקנים חכמים אחרים ביישומון .Mi Home
 .1התקנת יישומון Mi Home
להתקנת יישומון  ,Mi Homeסרקו את הQR-
קוד או גשו לחנות היישומים.
.2הוסיפו התקן
פתחו את יישומון  ,Mi Homeהקישו על ""+
בפינה הימנית העליונה ,ופעלו ע"פ ההנחיות
בהתקן שלכם.
הערה :אפשרי שגרסת היישומון תעודכן,
במצב זה עקבו אחר ההנחיות המבוססות על
הגרסה הנוכחית.

 5קישור התקן  Miעם Google Assistance
הוסיפו את שירותי  Mi Homeליישומון
 ,Google assistanceלשליטה על התקנים
המחוברים ל Mi Home -דרך
.Google assistance

 .1לחצו על ביישומון Google assistance
חפשו את " , "Mi Homeהקישו על ""Link
והירשמו עם חשבון  Miשלכם.
 .2לחצו על בהגדרות > בקרת בית להוספת
התקן ,ופעלו ע"פ ההנחיות על המסך .ברגע
שהחשבונות מקושרים ,תוכלו לשלוט על
התקן  Miמ.Google assistance -

 6קישוריות התקן  Miעם  ALEXAשל אמזון
הוסיפו את  Mi Homeלאפליקציית ALEXA
של אמזון כדי לשלוט על התקנים המחוברים
ל Mi Home-מ ALEXA -של אמזון.
.1לחצו על ביישומון  ALEXAשל אמזון,
לאחר מכן לחצו על ","Skills & Games
חפשו את " ,"Mi Homeבחרו את האפשרות

הנכונה ולחצו " ."Enableהירשמו לאחר מכן
עם חשבון  Miשלכם.
 .2לאחר קישור מוצלח של החשבונות ,לחצו
על  DISCOVER DEVICESלהוספת
ההתקן ,פעלו על פי ההוראות שעל המסך.
ברגע שהחשבונות מקושרים ,תוכלו לשלוט
על  Mi Deviceע"י  ALEXAשל אמזון.

 7שליטה על מפסק קיר
לאחר שימוש במפסק הקיר להפעלת התאורה,
כבו את התאורה והפעילו אותה שוב במשך 5
שניות .תוכלו לשנות את טמפרטורת הצבע של
התאורה .כברירת מחדל ניתן לשנות בין אור
לבן חם ,אור לבן ותאורת לילה ,תוכלו לכוון את

התאורה המועדפת עליכם ביישומון הטלפון
החכם.
* הפעילו את התאורה וכבו אותה במחזורים,
בלחיצה השביעית מנורת התקרה תיכנס
למצב אחזור הגדרות היצרן.

 8אחזור הגדרות יצרן
הפעילו וכבו את התאורה  7פעמים באמצעות
מפסק הקיר (המתינו  2שניות בכל הפעלה של
התאורה ,והמתינו  2שניות לאחר שהתאורה
כובתה) ,מנורת התקרה תיכנס למצב "נושם".
תאורת התקרה תפעל אוטומטית לאחר 5
שניות ותחזור להגדרות יצרן.

* בעת שימוש לראשונה בסביבת רשת
אלחוטית חדשה ,חובה לאחזר את מנורת
התקרה להגדרות היצרן ,ולאחר מכן
להתחבר לרשת האלחוטית החדשה.

 9מפרט טכני
דגם

MJXDD01YL

מקדם הספק

0.9

הספק נקוב

32 W

אורך חיים מוערך

 25,000שעות

לחות מותרת בפעולה

RH 85% – 0

טמפרטורת צבע

5,700 –2,700 K

טמפרטורת פעולה

-10°C - 40°C

מתח כניסה

220-240V ~ 50/60 Hz, 0.145 A

תאימות

 Android 4.4 & iOS 8.0ומעלה

קישוריות אלחוטית

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2 BLE

 10תכונות המוצר

מדד צבע גבוה

עדכוני תוכנה

תאורת ליל ירח

בקרת טלפון חכם

כיוון בהירות

כיוון טמפרטורת
צבע

בית חכם

סצנה חכמה

 11אמצעי בטיחות
.1וודאו שמתח רשת החשמל זהה למתח
הפעולה של המוצר לפני השימוש .שימוש
במתח לא נכון עלול לגרום נזק למוצר ולגרום
לסכנת בטיחות.
 .2נורת המנורה אינה ניתנת להחלפה .אל
תנסו לפרק את המוצר .כאשר הנורה מגיעה
לסוף חייה ,החליפו את המנורה בשלמותה.
 .3מנורת התקרה מייצרת חום במהלך
פעולתה .אנא וודאו שקיים אוורור כדי להקל
על פיזור החום.
.4ניתן לשלוט על התאורה באמצעות שלט
רחוק או באמצעות טלפון נייד .כאשר מכבים
את התאורה באמצעות אחד מאמצעים
אלה ,אין הדבר מעיד על כך שמתח החשמל
הופסק .במקרה זה ,אין לגעת ,להחליף או
לפרק את המנורה ,אחרת ,קיימת סכנת
התחשמלות או אף פציעות או מוות.

 .5התקנת המנורה חייבת להתבצע ע"י
חשמלאי מוסמך ,וכל החיווט חייב להיות
תואם לתקנות החשמל המקומיות.

חברת Qingdao Yeelink Information
 Technology Co. Ltdמצהירה בזאת שציוד
הרדיו מדגם  MJXDD01YLתואם לתקנה
 .EU/2014/53הנוסח המלא של הצהרת
התאימות האירופית זמינה בכתובת האינטרנט
הבאהhttps://www.mi.com/en/service/ :
support/declaration.html

 WEEE 12השלכה ומיחזור
השליכו מוצר זה כראוי .סימון זה מציין שאין
להשליך מוצר זה יחד עם שאר הפסולת הביתית
בהתאם לתקנות הגנת הסביבה המקומיות.
כדי למנוע פגיעה אפשרית לסביבה או לבריאות
האדם מהשלכת פסולת בלתי מבוקרת ,מחזרו
אותה באחריות כדי לקדם את השימוש בחומרי
גלם ממוחזרים.
להחזרת מוצר משומש ,אנא השתמשו במערכות
האיסוף וההחזרה העירוניות או צרו קשר עם
החנות בה נרכש המוצר.

 13אחריות
מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן.
לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של
 12חודשים ממועד הרכישה ,בכפוף לתנאים
הבאים :אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית
הקנייה .האחריות לא תחול במקרים הבאים:
שימוש בלתי נאות ,שבר מכל סיבה שהיא ,נזק
לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל ,במקרה
של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות
המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת
האחריות .האחריות אינה כוללת :צבע וציפויים
(ובכלל זה שריטות וקילופים) ,שברים או סדקים
בחלקי פלסטיק או מתכת של המוצר ,תקלות
וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל ,נזק כלשהו
לשלט ולחלקיו ,חיבור למתח חשמלי שאינו תקני
או יציב וכל גורם אחר שאינו עומד בקנה אחד
עם המצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:
 .1אחריות על המוצר הינה ל  12-חודשים
ממועד הרכישה.
 .2האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם
שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו
בכתב.
 .3זמן טיפול במעבדה הינו בין  10-14ימי
עסקים  -מסירת המוצר למרכז שירות הינו
על אחריות הלקוח ועל חשבונו

www.mi-il.co.il רשימת נקודות שירות מפורטת באתר
supportmi@hemilton.co.il :שלח לנו דוא"ל לכתובת
Qingdao Yeelink Information Technology Co., LTD :היצרן
Songling Rd., Laoshan District, Qingdao, China 169 :כתובת היצרן
08-6852114 , מודיעין,8  האופה, המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ:היבואן

