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Használat

01. Csatlakoztassa az USB kábelt
      Ha a működést jelző fény zölden világít, a készülék készenléti
      módban van.

02. Vezeték nélküli töltés
      Helyeze a telefont a töltő központi részére. Ha a töltés nem
      kezdődik meg, igazítson a telefon pozícióján.

MEGJEGYZÉS: 

 • Győződjön meg róla, hogy telefonja támogatja a vezeték nélküli
   töltés funkciót.

 • Ha a kék fényjelzés vilog, a vezeték nélküli töltés nem működik
   vagy a telefon túlfeszültség elleni védelem állapotában van.
   Cserélje ki az adaptert vagy helyezze át a telefont.

03. A lámpa töltése
      Helyezze a lámpát a töltő pozícióba. A töltést vörös fény jelzi.
      Ha a lámpa teljesen feltöltődött, a fény kialszik.

Áttekintés

Yeelight
Vezeték nélküli töltő 

lámpa funkcióval
YLYD08YI

 
Használati útmutató
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Biztonsági utasítások

  1. Ne helyezze a készüléket hőforrás vagy mágneses mező
      közelébe, illetve ne tegye ki közvetlen napfénynek.
  2. A lámpát ne helyezze a töltő területre, mert elveszítheti
      mágneses erejét.
  3. Ne tisztítsa a készüléket erős, maró hatású tisztítószerekkel.
  4. Tartsa távol 3 év alatti gyermekektől.
  5. Tartsa távol tűztől és víztől.
  6. Tartson legalább 20 cm távolságot a beültetett orvosi
      eszközöktől (pacemaker, hallásjavító implantátum stb), a
      jelzavarás elkerülése végett.
  7. Ne helyezzen mágneses kártyákat (bank-és belépőkártyák) a
      termék közelébe.
  8. Töltse fel a lámpát, ha annak fénye halványodni kezd, vagy
      nem világít.
  9. Kizárólag beltéri használatra.
10. A felhasználó által nem cserélhető fényforrásokat csak a
      gyártó, a márkaszerviz vagy minősített szakember cserélheti.
11. A készülék akkumulátorát a gyártó, a márkaszerviz vagy 
      minősített szakember cserélheti. 
13. Csak a megfelelő (SELV) adaptert használja a lámpa
      töltéséhez.

A készülék megfelel az általános rádiófrekvenciás 
követelményeknek.
A sugárzási értékeknek való megfelelés miatt legalább 20 cm 
távolságot kell tartani a készülék és a test között.

FIGYELMEZTETÉS:

 Az akkumulátort ne tegye ki sugárzó hőnek és közvetlen 
napfénynek. Robbanás és sérülések kockázata áll fenn, ha nem 
megfelelő típusú akkumulátort próbál használni.
A használt készüléket és akkumulátort a hatályos helyi 
rendelkezések szerint selejtezze le.

A működési frekvencia (110-148.5 KHz) megfelel az európai 
normáknak.

Jellemzők

Modell:                                                YLYD08YI
Szín:                                                     fehér
Bemeneti feszültség:                         5 V-12 V  2 A
Teljesítmény:                                      15W max
Akkumulátor:                                      Li-ion, 500 mAh
Anyag:                                                 ABS+PC
Izzó típusa:                                         LED
Fényerősség:                                      30lm
Színhőmérséklet:                               2700/5000K
Védettségi besorolás:                       IP20
Csomag tartalma:                              töltő egység, lámpa, USB
                                                             kábel, használati útmutató
USB kábel hossza:                             1m
Termék súlya:                                     136g
Termék mérete:                                  80x225x43.5mm
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FCC megfelelőségi nyilatkozat:

Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 18. részének.
Ez az eszköz képes rádiófrekvenciás energiát kibocsátani, amely 
interferenciákat okozhat az olyan termékeknél, mint a rádió, a 
TV, bébiőr, vezeték nélküli telefon, Bluetooth, router, stb. A 
készülék kikapcsolásával meggyőződhet az interferencia 
jelenlétéről. Ha zavarást észlel, az alábbi intézkedések közül egy 
vagy több alkalmazásával csökkentheti azt:

(1) Növelje az egymást zavaró eszközök közötti távolságot.
(2) Ha lehetséges, használjon megfelelően felszerelt vevőanten-
nát és / vagy pozicionálja át az antennát.
(3) Csatlakoztassa az eszközt másik hálózati aljzathoz.

Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének.
Az üzemeltetésre a következő két feltétel vonatkozik:

(1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
(2) ennek az eszköznek el kell fogadnia a kapott zavarokat, 
ideértve az olyan interferenciákat is, amelyek a működésben 
zavarják. 

A - nem jóváhagyott - módosítások érvénytelenítik a felhasználó 
jogosultságát a készülék működtetésére vonatkozóan. 

EU megfelelőségi nyilatkozat

(Kivonat)
A Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. kijelenti, 
hogy a Yeelight Vezeték nélküli töltő lámpa funkcióval típusú 
berendezés megfelel a 2014/53/EU és az alábbi irányelveknek:
RED 2014/53 EU
EN 62311:2008
EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 60598-2-4:2018
ETSI EN 301489-1 V2.2.0:2017
ETSI EN 301489-3 V2.1.1:2017
ETSI EN 303417-1 V1.1.1:2017

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve 
kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi 
önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

További információkért tekintse meg a www.yeelight.com weboldalt.

Gyártó: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
10F-B4, Building B, International InnovationPark, 1 KeyuanWeiyi Rd, 
Laoshan, Qingdao, Shandong, Kína

Ügyfélszolgálat:
shop@setino.com
 Műszaki segítség:

szerviz@setino.com
+36-30-693-1719


