Przycisk wł/wył
Lekkie naciśnięcie przycisku
włącza/wyłącza lampę

Instrukcja obsługi
Yeelight Bedside Lamp
Instrukcja obsługi
1.Podłącz zasilacz
Podłącz zasilacz do źródła zasilania i
podłącz drugi koniec do gniazda lampy
nocnej.

Przycisk sceny
Lekkie naciśnięcie przycisku powoduje
przełączanie między zaprogramowanymi
trybami
Krawędź dotykowa
Przesuń palcem po krawędzi, aby
wyregulować jasność

Ręczna regulacja kolorów
Przytrzymaj przycisk Sceny i przesuń
palec krawędzi, aby regulować kolor
światła.
* Nie zmienia to kolorów ustawionego
trybu sceny.
Reset do ustawień fabrycznych
Przytrzymaj wciśnięty przycisk
włączania/wyłączania zasilania i podłącz
zasilacz. Lampa nocna zostanie
przywrócona do ustawień fabrycznych,
gdy zapali się światło.

Sterowanie lampą
1. Uruchom moduł Bluetooth w
telefonie
2. Zeskanuj kod QR lub wyszukaj
aplikację Yeelight ze sklepu.

Tryb bezpieczny
Jeśli lampa nie działa normalnie po
aktualizacji oprogramowania
sprzętowego, należy podłączyć
zasilacz, trzymając wciśnięty przycisk
Scena. Lampka przełączy się w tryb
bezpieczny, aby można było wdrożyć
aktualizację oprogramowania
sprzętowego.
* nie należy używać tego trybu, gdy
lampa pracuje normalnie.

Specyfikacja techniczna
2. Włącz lampę nocną
3. Włącz lampę nocną, uruchom
aplikację i połącz się z telefonem,
postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.

Funkcje zaawansowane
Opóźnione wyłączenie
Przytrzymać wciśnięty przycisk
włączania/wyłączania zasilania do
momentu, gdy miga kontrolka delikatnie i
zwolnij go, aby włączyć opóźnioną
funkcję wyłączania. Domyślnym
ustawieniem dla opóźnionego wyłączenia
jest 15 minut. Czas ten można zmienić w
aplikacji.

Nazwa: Yeelight Bedside Lamp
Ilość kolorów: 16 milionów
Wysokość: 221mm
Waga: 680g
Średnica: 100mm
Jasność: 300lm
Czas działania: 20000h
Zakres temperatury barwowej:
1700K-6500K
Model: MJCTD01YL
Kompatybilność: Android & iOS
Komunikacja: Bluetooth 4.0
Napięcie wejściowe zasilacza:
100-240V ~50/60Hz 0.5A
Napięcie zasilania lampki:
12V-1A
Moc: 10W(14 x 0,7W LED)
Temperatura pracy: -20 do 45°C

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
1. Należy zawsze używać standardowego
zasilacza sieciowego, aby uniknąć
uszkodzenia produktu lub zagrożenia
bezpieczeństwa;
2. Nie należy demontować ani naprawiać
produktu samodzielnie, aby uniknąć jego
uszkodzenia;
3. Przechowywać z dala od wody, aby
uniknąć uszkodzenia produktu przez
wodę;
4. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i
ognia;
5. Nie przykrywać lampy nocnej
ubraniem, pościelą itp. w celu uniknięcia
przegrzania.

Certyfikaty i certyfikaty
bezpieczeństwa
To urządzenie jest zgodne z
zasadniczymi wymaganiami i
innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.
Producent: Qingdao Yeelink Information
Technology Co., Ltd.
Adres: 10F-B4, Building B, International
Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road,
Laoshan, Qingdao, Shandong Province,
People's Republic of China

Prosimy o uważne przeczytanie
niniejszej instrukcji przed użyciem
produktu.

