Yeelight LED Ceiling Lamp
Felhasználói kézikönyv

Gyorscsatlakozás

Retesz

A lámpatest elölnézete

A lámpatest hátulnézete

Rögzítési lyukak
Átvezetőlyuk
Szerelési lyukak
menetvágó
csavaroknak

Alappanel

Távirányítás

2 db
facsavar

2 db önmetsző csavar

2 db dűbel

Installációs kézikönyv
1. Csomagolja ki a mennyezeti lámpát. Nyomja be a reteszeket és távolítsa el az alapot.

* Telepítés előtt bizonyosodjon meg
róla, hogy az elektromosság ki van
kapcsolva. Figyelmesen kövesse a
következő lépéseket. Nem betartásuk
súlyosan károsíthatja az egészséget
és anyagi javakat.

2. Az alappanel rögzítése
A módszer: Fűzze át az áramellátás
kábelét az átvezetőlyukon, majd
csavarozza az alappanelt az önmetsző
csavarokkal a plafonhoz.
Ellenőrizze, hogy az alappanel megfelelően
rögzítésre került-e.

B módszer: Fűzze át az áramellátás kábelét
az átvezetőlyukon, majd a csavar
segítségével rögzítse az alapot a merevítő
adapterhez.
Ellenőrizze, hogy az alappanel megfelelően
rögzítésre került-e.

3. Csatlakoztassa a tápkábelt. Az ehhez használt kábel keresztszelvénye tegyen ki
1,5- 2,5 mm²-t. A kábel végét 11-13 mm hosszan blankolja le (lásd a képet).

11-13mm

Csatlakoztassa a tápellátó
kábelt a
sorozatkapocshoz (a
kábel sorozatkapocsból
történő eltávolítása előtt
nyomja meg mindkét piros
gombot).

Rendezze a kábeleket
a fenti kép alapján.
Ellenőrizze, hogy a
kábel megfelelően
van-e csatlakoztatva.

4. Fogja meg mindkét véget (ne fejtsen ki túl nagy nyomást a lámpatestre), fordítsa a
fénytestet az alappanel felé és húzza maga felé. Amennyiben kattanást hall, a
telepítés sikeresen befejeződött (ellenőrizze, hogy a foglalat megfelelően
illeszkedik-e)

Instrukciók távirányításhoz
Bizonyosodjon meg róla, hogy a távirányító és a Yeelight LED ceiling lamp ugyanabban a helyiségben
vannak. Kapcsolja fel a lámpát és kövesse a következő lépéseket egy percen belül: nyomja meg
egyidőben a távirányító kikapcsoló gombját és az "M"-et. A távirányító diódája villogni kezd. Ez azt
jelenti, hogy a készüléket épp párosítja. Várjon, amíg a villogás abbamarad. A két készülék
párosításra került.

Funkcióleírás

Bekapcsolás

Kikapcsolás

Színhőmé
rséklet
beállítása

Éjszakai
üzemmód

Fényerő
növelése
Fényerő
csökkent
ése

Intelligens vezérlés
1. Szkennelje be a QR kódot, vagy töltse le a Mi Home alkalmazást az App Store/Google Play áruházból;
2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a lámpa fel van kapcsolva. Nyissa meg az alkalmazást és kövesse a

megjelenő utasításokat.
* Ellenőrizze a Wi-Fi kapcsolatot

Gyári beállítás
Kapcsolja ki és be a fényt egymás után 5 alkalommal (mindig 2 másodperces intervallumokban). A
mennyezeti világítás elkezd lassan villogni. 5 másodperc elteltével automatikusan visszaáll a gyári
értékekre.
* Ha a készüléket másik hálózathoz csatlakoztatja, a gyári beállítások visszaállítása feltétlenül szükséges.

Alapvető paraméterek
Modell: YLXD01YL

Teljesítménytényező: 0.9

Színintenzitás: 2700K - 6500K
Üzemi hőmérséklet: -10°C - +40°C

Teljesítményfelvétel: 28W

Üzemi páratartalom: 0% - 85% RH
Élettartam: körülbelül 25,000 óra

Támogatott rendszerek: Android 4.4, iOS 8.0 és újabb

Feszültség: 220 V - 50/60 Hz 0.127 A
Vezetéknélküli csatlakozás: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz,
Bluetooth 4.2 BLE

Tulajdonságok
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Színvisszaadási index

Szoftverfrissítés

Biztonsági információk
1. A termék használatának megkezdése előtt bizonyosodjon meg, hogy a használandó
feszültség megfelelő a készülék számára. A megadottól eltérő feszültség használata a
termék károsodását, vagy az Ön biztonságának veszélyeztetését vonhatja maga után.
2. Ezen termék LED diódái nem cserélhetőek.
3. A lámpa használata közben hő termelődik. Biztosítsa a szoba megfelelő szellőzését.
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Ez a táblázat a SJ/T 11364 szabvány alapján került elkészítésre.
- az anyag mennyisége a GB/T 26572 szabvány alapján kerül korlátozásra.
- az anyag mennyisége a GB/T 26572 szabvány alapján a határérték felett van.

Polibrómozott
difeniléterek
(PBDE)

A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezen kézikönyvet.
Bővebb információért látogassa meg Yeelight terméktámogatásunk weboldalát az alábbi linken:
www.yeelight.com vagy hívjon minket a 400-619-7969telefonszámon.
Szabványnak való megfelelés: Q/QDYLK0001-2016
Gyártó: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Cím: B4, Floor 10, Tower B,International Innovation Park, #1 First Keyuanwei Rd.,
Laoshan District, Qingdao City
Terméktámogatás: 400-619-7969

Importőr

