Przyjazna dla oczu lampa Yeelight Pro
Prosimy ostrożnie przeczytać tę instrukcję i ją zachować

Przygotowanie:
1. Wyjmij lampę i podłącz kabel zasilania do właściwego wejścia;
2. Naciśnij przycisk zasilania, by włączyć lampę.

Pokrętło
Pokrywa

* Steruje położeniem lampy.

Ramię
Zalecana odległość
400mm

Otwór
resetowania

Przycisk dotykowy

Otwór
zasilania

Adapter

Lampa do użytku wewnętrznego (jak np. biuro). Punkty AB powinny być
równolegle z biurkiem. Zaleca się, by lampa oddalona była o 400mm od
powierzchni biurka.

Metoda używania:
1. Naciśnij przycisk zasilania by włączyć/wyłączyć lampę;
2. Naciśnij i przejedź palcem po panelu dotykowym, by sterować jasnością światła.
3. Przytrzymaj przycisk trybu przez 2 sekundy, aż światło zacznie pulsować, by wejść w
tryb zarządzania czasem.
4. Po aktywowaniu trybu zarządzania czasem, lampa będzie trzymać się ustawień
„focus/rest” w aplikacji. Jeśli czas focus minie, lampa będzie pulsować i powoli przechodzić
w tryb oszczędzania energii.

Tryb zarządzania czasem
Przytrzymaj przez 2s
Panel dotykowy jasności
Przesuń, by sterować jasnością
Przycisk zasilania
Naciśnij, by włączyć/wyłączyć lampę

Ostrzeżenia dot. bezpieczeństwa
1. Używaj oryginalnego adaptera urządzenia, w innym przypadku może dojść do
uszkodzenia produktu lub może się pojawić niebezpieczeństwo;
2. Źródło światła tej lampy jest niewymienne. Gdy źródło światła zakończy swoją pracę,
należy wymienić całą lampę. Nie należy rozkręcać produktu;
3. Lampa wytwarza ciepło podczas pracy. Należy zachować odpowiednią cyrkulację
powietrza, by schłodzić produkt;
4. Unikać kontaktu z wodą oraz trzymać urządzenie z dala od zbyt wysokich temperatur
lub wilgoci.
5. Nie należy stawiać lampy na pochyłej powierzchni.
6. Nie należy wkładać palca do ramienia lampy, podczas dostosowywania kąta.

Inteligentne sterowanie:
1. Zeskanuj kod QR lub pobierz Yeelight Mijia Client ze sklepu.
Produkt ten może
połączyć się z
inteligentną platformą
Mijia, razem z innymi
urządzeniami na
platformie.

Zeskanuj kod QR po
lewej lub pobierz klienta
mobilnego Yeelight z
APP store.

2. Włącz lampę, otwórz aplikację i podążaj za instrukcjami na ekranie.

Na temat Mijia
Logo „Works with Mijia” po prawej oznacza, że urządzenie
może być sterowane za pomocą aplikacji Mijia. Prosimy
jednak pamiętać, że Mijia odpowiada jedynie za aplikację.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za działanie produktu i
jak jego producenci zaaplikowali w nim Mijia.

Parametry
Typ produktu/model

Lampa biurkowa YLTD04YL

Temperatura/wilgoć pracy

-10° - +35°C / 0%-85%RH

Wejście znamionowe

220-240V ~ 50/60Hz 0.45

Współczynnik mocy

0.5

Wymagania systemowe

Android 4.4, iOS 9.0 lub nowsze

Wejście lampy
Moc znamionowa

15W (88 ea.x0.12W/LED)

Połączenie bezprzewodowe

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Indeks kolorów

Ra≥95

Technologia SunLike

Wspierana

Możliwości produktu

Redukcja
stroboskopu

Niskie
niebieskie światło

Wysokie
Wieloczęściowy
indeksowanie kolorów
design

Połączenie
Duża powierzchnia
bezprzewodowe
lampy

Sterowanie za
pomocą telefonu

Oświetlenie
AA

Zarządzanie
czasem

Nie męczy
wzroku

Duży
kąt

Delikatna
temperatura
kolorów

Lista usterek produktu
Część urządzenia
Główna
część lampy
Adapter

Usterka
Lampa się nie włącza
Nie można wyszukać lampy
Przycisk nie działa
Resetowanie nie działa
Nie można podłączyć lampy normalnie do prądu

Przywrócenie ustawień fabrycznych
Nad wejściem zasilania znajduje się wnęka z przyciskiem
resetowania. Włóż cienki obiekt do wnęki i odczekaj 5 sekund,
w czasie gdy lampa jest włączona. Gdy światło zacznie
pulsować, należy przestać przyciskać.
Lampa się wyłączy i powróci do ustawień fabrycznych.

Zgodność z dyrektywą EU
Firma Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd. oświadcza, że urządzenie
YLTD04YL jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU.

Recycling
Oznaczenie to oznacza, że produkt ten nie powinien być utylizowany z
pozostałymi odpadami na terenie EU. By zapobiec zranieniom lub
szkodom środowiska, należy przeprowadzić właściwy recycling produktu.
By zwrócić swoje zużyte urządzenie, należy skontaktować się z systemem
odbioru odpadów lub sprzedawcą urządzenia, by właściwe osoby
odebrały urządzenie i poddały je recyclingowi.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością ﬁrmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części
instrukcji bez zezwolenia zabronione.

Ostrożnie przeczytaj tę instrukcję przed użytkowaniem produktu
Odwiedź stronę www,yeelight.com by poznać więcej produktów
Oﬁcjalna strona Facebook: @yeelight
Kontakt z obsługą klienta: support@yeelight.com
Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Adres: 10F-B4, Budynek B, International Innovation Park, 1’ Keyuanweiyi Road,
Laoshan, Qingdao, Shandong, P.R. Chiny

