Максимальний
діаметр 499мм

Передня сторона лампи

Тильна сторона лампи

Philips ZhiRui Lamp

Дякую за вибір товару! Стельовий світильник Philips ZhiRui Lamp
має двобарвну температуру LED освітлення, датчик зовнішньої
освітленості, датчик рівня вологості і температури, незалежний
пульт дистанційного керування, радіозв’язок. Новий зручний стиль
використання світильників.

Інструкція з експлуатації
01. Установка

Встановлення

- Монтажна установка: перфоратор ф 6мм, L> 40мм, маркер, щипці
для електромонтерів, хрестоподібна викрутка №2, викрутка №1,
ізоляційна стрічка, сходи

1. Простягніть кабель живлення через спеціальний отвір (з
силіконовим ущільнювачем) в підставі лампи.

- Покрокова установка:
Увага: плафон лампи крихкий, обережно виконуйте установку!

2. Використовуйте саморізи ST4XL30, щоб прикрутити підставу лампи
до стелі.

Просвердліть отвір
1. Відкрийте упаковку, прокрутіть плафон проти годинникової стрілки,
щоб зняти його;
2. Зображення логотипу компанії приймайте за центр пристрої.
Налаштуйте розташування стельової лампи і, використовуючи маркер,
зробіть відповідні позначки. Відкладіть лампу і просвердліть отвори в
позначених місцях.
3. Діаметр отвору ф 6мм, глибина L> 40мм.
4. Вставте дюбелі у відповідні отвори.

Довжина кабелю
- 80мм

Інструкція з експлуатації
Проводка:
1. Відключіть живлення. Під час установки, зміни або розбирання
світильника необхідно переконатися в повній відсутності подачі струму.
Інакше, в разі доторку до проводів, загроза ураження струмом, що може
призвести до людських жертв!
2. Переконайтеся, що в місці установки лампи є надійне заземлення.
Лампу також можна використовувати, якщо заземлення відсутнє, однак у
робочому стані забороняється будь-який контакт з пристроєм. В іншому
випадку є загроза ураження струмом.
3. Почергове підключення трьохжильного кабелю - фаза, нуль і провід
заземлення. Для кріплення використовуйте хрестоподібну викрутку
№2. Прикрутивши все гвинтики, трохи посуньте з місця лампу, щоб
переконатися в надійному контакті проводів! Щоб не допустити
утворення тіні в лампі, видаліть зайві кінці кабелів біля сполучної клеми,
проводи повинні щільно прилягати до основи лампи.
Освітлювальний прилад повинен бути заземлений!

Верхня панель:
1. Прокрутіть плафон за годинниковою стрілкою.

2. Переконайтеся, що плафон правильно встановлений і надійно
зафіксований.

Примітки:
1. Освітлювальний прилад повинен бути встановлений монтажним
методом, всі контакти повинні відповідати електричної нормі IEEE або
державним стандартом.
2. Під час установки, зміни або розбирання пристрою необхідно
переконатися в повній відсутності подачі струму. Інакше, в разі доторку
до проводів, загроза ураження струмом, що може призвести до
людських жертв!
3. Даний освітлювальний прилад може управлятися за допомогою
пульта дистанційного керування або мобільного додатка. Вимкнення
лампи за допомогою пульта дистанційного керування або мобільного
застосування не означає, що пристрій знеструмлено. В даному випадку
забороняється торкатися, змінювати, виправляти розташування лампи
або розбирати її, інакше може статися нещасний випадок.
4. Плафон лампи крихкий, обережно виконуйте установку!

Інструкція з експлуатації
02. Використання лампи
- Включення / Виключення: використовуйте настінний вимикач, щоб
включити / вимкнути світло.
- Зміна режиму світіння: у включеному стані, протягом 3 секунд,
автоматично перемикається на наступний режим світіння (цю функцію
можна відключити в АРР).
- Нічне світло:
Спосіб 1: включіть даний режим світіння в АРР.
Спосіб 2: натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку живлення на
пульті дистанційного керування.
Спосіб 3: При наявності підключення до мережі в темному приміщенні з
23:00 про 6:00 ранку натисніть на будь-яку кнопку, щоб включити нічник.
Будь ласка, уважно прочитайте АРР інструкцію по експлуатації або
інструкцію з експлуатації пульта дистанційного керування.
- Автоматичне регулювання колірної температури: після підключення
до мережі, лампа автоматично може регулювати колірну температуру
в свій місцевий час і широтою / довготою. Якщо ви налаштовуєте
яскравість світіння і колірну температуру в ручному режимі, функція
автоматичного регулювання колірною температурою вимикається.
Якщо ви хочете знову включити цю функцію, вам необхідно повторно
вимкнути / включити лампу за допомогою настінного вимикача або
включити її в АРР.

- Скидання налаштувань Wi-Fi: протягом 3 секунд швидко включайте /
виключайте настінний вимикач, після чого залиште лампу в увімкненому
стані. Якщо нічне світло блимає, скидання налаштувань Wi-Fi виконаний
успішно. Через 60 секунд після скидання налаштувань можна виконувати
сполучення з пультом дистанційного керування. (Для спряження лампи з
пультом дистанційного керування, будь ласка, уважно читайте інструкцію
пульта дистанційного керування)

06. Швидке налаштування

03. Управління за допомогою браслета (сумісний тільки з Mi band)
- Створіть пару з браслетом з допомогою АРР.
- Дистанція між браслетом і лампою: цю функцію ви можете включати в
АРР, переконайтеся в підключенні лампи до мережі. З 6:00 ранку до 11:00
вечора, якщо світло в приміщенні слабкий, а браслет знаходиться поблизу,
включається лампа. Якщо відстань браслета до лампи велике, через 1
хвилину вона вимикається.
- Автоматичне вимкнення світла, якщо браслет знаходиться в сплячому
режимі.
- Увага: один браслет може управляти багатьма лампами, одна лампа
може сполучатися тільки з одним браслетом.

Щоб встановити АРР, в Mi Store знайдіть додаток «Mi Home» або
відскануйте QR-код.

04. Використання пульта дистанційного керування
Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію до пульта дистанційного
керування.
05. Індикатори

Даний товар підтримує систему Smart Home, можливість дистанційного
керування через АРР, підтримка системи MIUI, пару з іншими Smart
пристроями.
1. Встановлення АРР

2. Новий пристрій
Відкрийте Mi Home АРР, на головній сторінці в правому верхньому куті
натисніть на «+», після чого в списку пристроїв виберіть Philips ZhiRui
Lamp.
3. Ще більше покупок
Щоб купити ще більше різних Smart пристроїв, зареєструйтесь в Mi Store
або відскануйте QR-код.

Основна характеристика

Гарантія
Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про
«Права споживача КНР» і «Закону про якість продукції КНР». В гарантійне
сервісне обслуговування входить:
Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, змінити або
повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні
пред’явити товарний чек.
У разі необґрунтованого повернення товару протягом 7 днів
після здійснення покупки, покупець бере на себе витрати за його
транспортування;
У разі виникнення поломок з «Списку несправностей», після перевірки і
встановлення причини неполадки, ви можете скористатися наступними
послугами

Список несправностей

Умови, які не входять до гарантійного обслуговування

Запобіжні заходи

1. Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале
ставлення, зловживання, під впливом води, нещасний випадок, якщо
пошкоджено етикетку і маркування пристрою;
2. Термін дії гарантії минув;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Поломки, які не входять до «Список несправностей»
5. Поломки пристрою або його компонентів з «Списку
несправностей», які виникли в зв’язку з людським фактором і які
перешкоджають його нормальній роботі.

1. Для заміни або ремонту LED чіпа необхідно звертатися до
відповідних уповноважені сервісні центри.
2. Використовуйте цей прилад тільки в сухих приміщеннях. Ніколи не
ставте виріǮ у ванній кімнаті, в приміщеннях, не захищених від дощу,
вологи і т.д.
3. Для установки даного пристрою необхідно надійне заземлення.
4. У включеному стані забороняється торкатися до лампи, інакше
можна отримати травму і ураження струмом.
5. Можливе дистанційне керування за допомогою пульта або АРР.
Вимкнення лампи за допомогою пульта дистанційного керування або
мобільного застосування не означає, що пристрій знеструмлено. В
даному випадку забороняється торкатися, змінювати, виправляти
розташування лампи або розбирати її, інакше може статися нещасний
випадок.
6. Будь ласка, ставте виріб подалі від джерела водопостачання
або джерела тепла. Нічим не накривайте лампу, щоб уникнути
пошкодження товару або травмування.

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Свідоцтво Philips ZhiRui Lamp
Інформація користувача 		
ID
Ім’я та прізвище
Адреса					

Дані таблиці надані відповідно до положення SJ / T 11364.
О: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного
пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно зі
стандартом GB / T 26572.
X: наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в одному з
комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне
значення, відповідно до GB / T 26572.
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