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Mi •Light

Uživatelská příručka 

WiFi iBox 
Model č.: iBox1 

Vyhledejte “Milight” v Apple store nebo naskenujte 
kód níže.
V případě Google Play proveďte to stejné. 
(Android 4.3 a vyšší)

' iOS APP 
• App Store 

ANDROID APP 

Google play 

iBox je aktualizovaný WiFi box, který je 
kompatibilní s produkty Mi-light. Aplikace má 
nové funkce a design uživatelského rozhraní. Po 
snadném  spárování s WiFi routerem budete své 
osvětlení moci ovládat odkudkoli.
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Ovládání aplikací na velké 
vzdálenosti
S Wi-FI & aplikací pro chytré telefony můžete 
světla ovládat odkudkoliv. Je kompatibilní se 
systémy IOS a Android verze 4.3 a vyšší.

Kompatibilita
2,4GHZ RF čip, kompatibilní se všemi Mi-light 
sériemi. 

Funkce časovače 
Automatické vypnutí / zapnutí pomocí 
časovače 

Nastavitelné barvy & jas 
Na výběr z 16 milionů barev s 
regulovatelnou intenzitou jasu

Smart Configuration 

D 
Open WLAN via mobile phone, connect to the 

l!:'I Press 'RST'( The SYS indicator light flickers, 
[;;:I the LINK indicator light flashes.) 
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Compatible with all Ml-llght 2.4GHz series 

l!:I Open Mi-light APP, press + to start 
l:,ill Configuration 

l!'I Type in your wireless password, press 
Iii 'Sart Configuration' 
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ConfJguration 

SSID: XXXXXXXXX 

Password: �ype ,n password 0 
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Model č. iBox1
Vstup: DC5V/500mA 
Výkon: 2W
Barvy: RGB
Protokol: 2.4GHz, WiFi 802.11 b/g/n 
Velikost: průměr 70mm, výška 68mm
GW: 50g

(!)70 mm 

r.l After the configuration is successful, return to 
l:,ill devices list,, click to search device, then You 
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Připojte přístroj ke zdroji napájení pomocí 
USB adaptéru, DC5V/500mA. 

1. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu 
svitu, snížili byste tak jeho životnost.

2. Vyhněte se kontaktu s korozivními tekutinami, 
např. se silně zásaditými kapalinami

3. Dávejte pozor na oheň, vlhkost a pád
4. Provozní teplota: -40 C -10 C, skladovací 

teplota: -20 C-60 C 

( E: @ ! Vyrobeno v Číně

Vlastnosti Parametry

Kompatibilní se všemi Mi-light 2,4GHz sériemi

Instrukce

Stažení Aplikace Chytrá konfigurace

 V mobilním telefonu otevřete WLAN a připojte 
se k bezdrátovému routeru.

Stiskněte “RST” (kontrolka SYS začne blikat a 
spolu s ní i kontrolka LINK).

Otevřete Mi-light aplikaci a stiskněte + ke 
spuštění konfigurace.

Zadejte vaše heslo a stiskněte “Start 
Configuration”

Jakmile je konfigurace hotová, vraťte se do 
seznamu zařízení a vyberte možnost 
vyhledávání zařízení. Zařízení pak můžete 
ovládat pomocí mobilního telefonu.

Pozor




