H AS ZNÁ LA TA

Termék leírása
Kikapcsoló
Reset

Felhasználói kézikönyv

Töltő port

Yeelight Ambience Lamp

Árnyékoló

2.

Bekapcsolás
után
a
lámpa 100%-on világít. A
fényerősség beállításához
fordítsa el az árnyékolót.

3.

Lámpák
csoportos
vezérléséhez keresse ki
az
alkalmazásban
a
magasabb
szintű
beállítást

1. Vegye ki a lámpát a csomagolásból. Kapcsolja ON
állásba, illetve ha telefonnal akarja irányítani a
lámpát, akkor a Bluetooth jelre a kapcsolót.

Xiaomi Mi Atmosphere Lamp

QR KÓD AZ YEELIGHT
ALKALMAZÁSHOZ

OKOS VEZÉRLÉS

Angol nyelvű grafikai felületű

1.

Kapcsolja be a telefonban
a Bluetooth-t.

2.

Yeelight Ambience Lamphoz keresse ki a Yeelight
az alkalmazást az áruházban vagy szkennelje be a
QR kódot.

3.

Állítsa át a kapcsolót Bluetooth állásba, nyissa
meg az alkalmazást és kövesse az útmutatót.

alkalmazások

Talp
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Kábel
Elölnézet

GYÁRI BEÁLLÍTÁS

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

A reset gomb a lámpa alján
található. A gyári
beállításhoz nyomja meg
egy vékony tompa tárggyal
(gémkapoccsal …) a reset
gombot és tartsa 5
másodpercig lenyomva,
amíg a lámpa „életre nem
kell”, majd ezután
kikapcsol. Most már gyári
beállítású a lámpa.

Fényerő beállítás: 1 - 100 %

Alulnézet

Üzemi nedvesség: 0 - 85 %
Üzemi hőmérséklet: -10 až +40 °C
Akkumulátor: Litium 3,7 V @ 2100 mAh
OR támogatás: Android 4.4 vagy iOS 8.0 és a felett
Kimenet: DC 5V @ 1,3 A
Teljesítmény bemenet: 6,5 W

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
1. Győződjön meg arról, hogy a tápforrás kimeneti
feszültsége
megfelel
a
lámpa
bemeneti
feszültségének.
A
nem
megfelelő
tápforrás
csatlakoztatása károsíthatja a terméket és biztonsági
veszélyt jelenthet.
2. A lámpa LED modulja nem cserélhető. A LED modul
meghibásodása esetén az egész lámpát le kell
cserélni.
3. A lámpa működése közben hő keletkezik.
Gondoskodjon megfelelő légmozgásról.
4. Ne mártsa a terméket vízbe, és ne tegye ki olyan
körülményeknek, melyek az üzemi hőmérséklet és
nedvesség tartományán kívül esnek.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A termékek megfelelnek a hatályos európai
irányelveknek és szabványoknak.
A megfelelőségi nyilatkozat a www.beryko.cz/manualy
oldalon található

GYÁRTÓ
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Cím: 10-64 Qingdao Innovation Park B, Qingdao,
Kína.

TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Gyártási hely Kína

A termék és elektronikus tartozékai (pl.: töltő,
fejhallgató,
USB kábel) normál
háztartási
hulladékkal
nem
ártalmatlanítható.

www.yeelight.com
www.mi.com

