
Ürün Açıklaması Talimat

Elektrik Fişi

Fiş Çıkarma Düğmesi

Aydınlatma Alanı

Açma/Kapama

*Bu Şekil, sadece gösterim maksatlıdır. Elektrik fişinin şekli farklı 
ülke ve bölgelere göre değişebilir.

1. Gece lambasını prize takın. Yaklaşık 3 sn sonra aydınlatma sensörü modu 
etkinleştirilir. Ambiyans aydınlatmasının 21 lux’ten az olması 
durumunda gece lambası aydınlatmaya devam eder. Ambiyans 
aydınlatmasının 133 lux’ten fazla olması durumunda, gece lambası 
otomatik olarak kapanacaktır. Gece lambası açıkken, Açma/Kapatma
düğmesine kısaca dokunun, gece lambası kapanacaktır. Tekrar 
bastığınızda ortam aydınlatması sağlar.

NOT:
  * Sensör işlevinin sağlanabilmesi için gece lambasının parazitsiz
     ortamda kullanılması tavsiye edilir.

Priz (ayrıca satın alınır.) Gece lambası

YEELIGHT
Prizli Sensörlü Gece Lambası

Kullanım Kılavuzu
+

Garanti Belgesi

İTHALATÇI FİRMA
UNVANI: Sektör Lojistik ve Dış Tic. A.Ş.

Firma Yetkilisinin Kaşe ve İmzası:

Malın Cinsi: Akıllı Aydınlatma
Markası: Yeelight
Modeli: Prizli Sensörlü Gece Lambası
Bandrol ve Seri No:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 Gün

Teknik Servis İletişim
Summit Teknik Servis Hizm. ve Tic. A.Ş.
Adres: Cumhuriyet mah. Şimşek Sok. Kaya Millennium İş Merkezi Kat: 11,
Beykent, Büyükçekmece / İstanbul
Telefon: +90 212 951 0 222
E-mail: servis@yeelight.com.tr
Servis Başvurusu: servis.yeelight.com.tr



2.Farklı türde bir elektrik fişi kullanmak istiyorsanız, mevcut fişi
   çıkarıp yenisini takmak için fiş çıkarma düğmesine dokunun ve 
   saat yönünün tersine çevirin. 1. Bu ürünü kullanmadan önce lütfen voltajınızın bu ürünün 

    çalışma voltajına uygun olduğundan emin olun. Bu ürünün 
    belirtilen voltajdan farklı bir voltajda kullanılması ürüne zarar
    verebilir ve güvenlik tehlikelerine neden olabilir.
2. Yalnızca iç mekanda kullanıma uygundur.
3. Ürün dimmer değildir.
4. Dikkat! Elektrik çarpması riski. Bu üründeki ışık kaynağı 
    değiştirilemez; ışık kaynağının kullanım ömrü sona erdiğinde
    tüm aydınlatma ürünü değiştirilir.
5. Bu ürün çocuklar için uygun değildir.
6. Ürünü ateşten ve sudan uzak tutun.
7. Bu cihaz acil çıkışlarda veya acil durum aydınlatmalarında 
    kullanım için tasarlanmamıştır.

Bu ürünün doğru şekilde imhası. Bu işaret, bu ürünün AB genelinde 
diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini 
belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak atılmasından kaynaklı
çevre ve insan sağlığına yönelik olası zararların önlenmesi
maksadıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir
şekilde tekrar kullanılmasını desteklemek için sorumlu
bir şekilde geri dönüştürün. Kullanmış olduğunuz
cihazınızı geri dönüşüm amaçlı iade etmek istediğinizde 
lütfen geri dönüşüm ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün
alındığı bayi ile iletişime geçin. Bu ürünü çevre açısından güvenli bir 
şekilde geri dönüştürmek üzere alabilirler.

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölümü 15 ile uyumludur. Cihazın kullanımı
aşağıdaki iki koşula tabidir:
(1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır
(2) İstenmeyen şekilde çalışmaya neden olabilecek parazitler de 
dahil olmak üzere alabileceği tüm parazitleri kabul etmelidir.
Uyarı: Uyumdan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi 
bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının cihazı kullanma 
yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölümü 15 kapsamındaki
Sınıf B dijital cihaz limitlerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sınır değerler, cihazın bir konut içerisinde kurulumunda zararlı 
olabilecek parazitlere karşı makul düzeyde koruma sağlamak üzere
belirlenmiştir.

Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve 
yaymaktadır. Talimatlara uygun şekilde kurulması ve 
kullanılmaması durumunda, radyo iletişimlerinde zararlı
parazitlere yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit
oluşmayacağının garantisi yoktur.

Bu cihaz kapatılıp açılarak radyo veya televizyon alıcılarında 
zararlı parazite neden olup olmadığı belirlenebilir, zararlı parazite
neden olması durumunda, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir
veya bir kaçını uygulayarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

(1) Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.
(2) Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
(3) Cihazı, alıcının bağlı olduğu devrenin dışındaki bir devreye
      bağlı bir prize takın.
(4) Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV tamircisine 
      danışın.İşbu belgeyle, Qingdao Yeelink Information Technology Co. Ltd. 

(üretici firma), bu cihazın geçerli Yönetmelik ve Avrupa Normları ve
bunlardaki değişikliklerle uyumlu olduğunu beyan eder.

Temel Parametreler

Uyarı Atık Elektirikli ve Elektronik Eşyanın
Bertaraf Edilmesi ve Geri Dönüşümü

FCC Uyum Beyanı

AB Uygunluk Beyanı

Model: YLYD11YL
Nominal Giriş: 100-240V~50/60Hz 0.01A
Nominal Güç: 0.5W
Renk Sıcaklığı: 2500K
IP Koruma Derecesi: IP20
Sensör Tipi: Işık Sensörü 


