Настільна лампа Philips другого
покоління

1. Завантажте додаток (App)
У магазині додатків шукайте «Mi Home» або відскануйте вказаний нижче
двомірний QR-код для загрузки додатку (App) інтелектуальної сім’ї.
2. Додайте обладнання
Відкрийте головну сторінку додатку (App), у правому верхньому кутку
веб-сторінки «Моє обладнання» додайте «Інтелектуальна настільна
лампа Philips другого покоління», після успішного додавання можна
знайти дане обладнання у «переліку інтелектуального обладнання».
Примітка: після підключення електроенергії до настільної лампи
користувач може протягом 1 години за допомогою мобільного телефону
створити з’єднання Wi-Fi. Якщо не проводиться операція з’єднання, то
через 1 годину модуль Wi-Fi автоматично увійде у режим засинання з
енергозбереженням. Після цього при необхідності задається з’єднання
Wi-Fi.
Будь ласка, спочатку відновіть заводські настройки у настільній лампі
(протягом тривалого часу натискайте кнопку перемикача до миготіння
індикатора).
QR-код
Для контролю обладнання та для покупки більшої кількості
інтелектуальної продукції, будь ласка, зареєструйтесь та увійдіть у
систему додатку (App) «Розумного будинку» компанії Xiaomi.

Дана продукція вже підключена у інтелектуальний будинок компанії
Xiaomi, підтримує систему MIUI, може забезпечувати взаємний зв’язок
та взаємний доступ з іншою продукцією інтелектуальної сім’ї Xiaomi.

Базові параметри

Керівництво по експлуатації

Головне джерело світла

Заднє джерело світла

З’єднувальний роз’єм
настільної лампи
Індикатор Wi-Fi
Індикатор Wi-Fi:
Миготіння жовтим світлом: очікування з’єднання;
Повільне миготіння жовтим світлом: у процесі перепрошивки;
Миготіння синім світлом: у процесі підключення до мережі;
Довгі сигнали синього світла: успішне з’єднання з роутером;
Згасання індикатора: засипання Wi-Fi.
Дякуємо за користування даною продукцією, інтелектуальна настільна
лампа Philips другого покоління – це продукція у вигляді настільної
лампи нового покоління, що поєдную у собі світлодіодний індикатор
LED, датчик зовнішньої освітленості та технологію Wi-Fi. Унікальний
комплексний алгоритм захисту очей, спроектований для двох джерел
світла, забезпечує Вам комфортне освітлення для читання і писання.

Заднє джерело світла:
У процесі читання забезпечується комфортне освітлення
навколишнього середовища.

Керівництво по експлуатації

Гарантія
Обслуговування після продажу інтелектуальної настільної лампи
Philips 2 спирається на «Закон про права та інтереси споживачів»,
«Закон про якість продукції», завдяки чому надаються послуги трьох
гарантій після продажу, вміст послуг вказаний нижче:
Протягом терміну дії трьох гарантій згідно даних положень Ви
можете безкоштовно користуватися послугами повернення товару,
обміну товару, профілактичного обслуговування. Оформлення
профілактичного обслуговування, обміну товару, повернення товару
необхідно проводити на основі рахунку-фактури.
1. При поверненні товару без причин протягом 7 днів (канал покупки
через інтернет-магазин) користувач бере на себе логістичні витрати;
2. Якщо у даній продукції проявляються обставини, пов’язані з
функціональними несправностями, що перелічені у «Таблиці
функціональних несправностей продукції», після підтвердження
контрольним виміром можна безкоштовно користуватися вказаними
нижче послугами.
Сервісна політика
Повернення товару: Повернення товару з причини якості продукції
протягом 7 днів, починаючи з дати підписання чеку.

Кнопка
вмикання

Кнопка
Кнопки
Кнопка захисту Датчик
перемикача
регулювання
очей
зовнішньої Обмін товару: Обмін товару з причини якості продукції протягом 15
заднього світла світла у чотирьох
освітленості днів, починаючи з дати підписання чеку і отримання.
режимах

Кнопка вмикання: легко натисніть для вмикання / вимикання
настільної лампи; натискайте тривалий час до миготіння індикатора,
тоді у настільній лампі відновляться заводські настройки.
Кнопка перемикача заднього світла: легко натисніть для вмикання /
вимикання джерела заднього світла.
Кнопки регулювання світла у чотирьох режимах: легко натисніть
для регулювання світла.
Кнопка захисту очей: легко натисніть для запуску автоматичної
функції захисту очей у режимі реального часу калібрування
освітленості при читанні, для оптимізації освітленості навколишнього
середовища та настройки локацій.

Профілактичний ремонт: Профілактичний ремонт з причини
якості продукції протягом 1 року, починаючи з дати підписання чеку і
отримання.
Список функціональних несправностей продукції
Не світиться;
Не регулюється світло;
Шум;
Адаптер вийшов з ладу;
Вийшли з ладу зерна світлодіодного індикатора LED.

Правила проведення не гарантійного ремонту
1. Не авторизоване використання, поєднане з профілактичним
ремонтом, помилковим використанням, поштовхами, недбалістю,
зловживаннями, зануренням у рідину, аваріями, модифікаціями,
неправильною експлуатацією деталей даної продукції, або розрив,
підчистка етикетки, маркування для захисту від підроблення;
2. Перевищений термін дії трьох гарантій;

4. Обставини функціональних несправностей, що не відповідають
«Таблиці функціональних несправностей продукції»;
5. Функціональні несправності даної продукції та деталей, перелічені
у «Таблиці функціональних несправностей продукції» та викликані
людським фактором.
Для отримання детальнішою інформації зверніться з проханням на
консультативну сервісну гарячу лінію.
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