
 

YEELIGHT
Şarjlı Hareket Sensörlü Gece Lambası

Kullanıma Kılavuzu
+

Garanti Belgesi

ON: Işık açık modda kalır. Hareket sensörünün lambası yanık 
durumda kalır.

AUTO: Hareket Sensörü Modu. Karanlık ortamda hareket algıladığında ışık
yanar. Işık 15 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

OFF: Gece lambası kapalı modda kalır.

a. Manyetik diskin arkasındaki etiketi çıkartın. b. Kancasını kullanarak, gece lambasını tercih ettiğiniz yere asın.
Ürünü Kullanmadan Önce Kılavuzu Okuyun.

Manyetik diski tercih ettiğiniz konuma yapıştırın.
Gece lambasını diske takın.

Ürün Özellikleri
Anahtarı “ ON” (Açık) veya “AUTO” (otomatik) konuma
getirin.
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Hareket Sensörü

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

Firma Yetkilisinin Kaşe ve İmzası:

Malın Cinsi: Akıllı Aydınlatma
Markası: Yeelight
Modeli: Şarjlı Hareket 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



120°„

5-7m

2-3m

Hareket Algılama Aralığı

Ürüne İlişkin Öneriler Uyarı

Teknik Özellikler

FCC Uyum Beyan03. Algılama açısı 120 derece olan sensörün algılama mesafesi ön tarafta 5-7
metre, yanlarda 2-3 metreye kadar çıkmaktadır. Sensörün hassasiyeti ortam
sıcaklığına, vücut tipine ve hareket hızına bağlıdır.

1.Lütfen kullanmadan önce Gece lambasını şarj edin.
2.Lütfen sensörün üstünü örtmeyin. Sensörü temiz ve yumuşak bir bezle 
temizleyin, aşındırıcı solvent içeren herhangi bir ürün kullanmayın.
3.Gece lambasını ısıtıcı gibi herhangi bir ısı kaynağının yanına yerleştirmeyin.
Gece lambasını ortam nemlendiricisi gibi nemi değiştirebilecek herhangi bir 
şeyin yakınına yerleştirmeyin. Doğrudan güneş ışığında ve nemli ortamlarda 
bırakmayın.
4.Lütfen gece lambanızı gerektiğinde şarj edin.
5.Kırmızı ışık, gece lambasının şarj olduğunu gösterir.

Gösterge ışığı kapandığında, lambanın tamamen şarj olduğu anlamına gelir.

1.”İç mekanda” kullanıma uygundur, ilgili ortam sıcaklığı 25       ’dir.

2.Lütfen iç mekandaki güç kaynağını doğru şekilde kullanın.

3.Lütfen kapağını açmadan veya ampulü değiştirmeden önce 
elektrik bağlantısını kesin.

4.Herhangi bir şüpheniz olması durumunda, yetkili bir elektrik 
teknisyenine danışın.

5.Lambayı eğimli bir yüzey üzerine koymayın.

6.Sadece evde kullanım için uygundur.

7.Elektrikli cihazları sınıflandırma yapılmamış belediye atığı olarak atmayın, ayrı 
toplama tesislerine atın. Mevcut toplama sistemleri ile ilgili bilgi için yerel yönetimle 
irtibata geçin. Elektrikli cihazların katı atık sahasına veya çöplüklere atılması 
durumunda, tehlikeli maddeler yeraltı sularına sızabilir ve besin zincirine karışarak 
sağlığınız ve iyiliğinize zarar verebilir.

8.  Güç kablosunun hasar görmesi durumunda, herhangi bir güvenlik riskinin 
önlenmesi için üretici firma veya yetkili servis teknisyeni tarafından değiştirilmelidir.

9.  Lambanın LED modülü değiştirilemez.

10.Ürünü kendi başınıza sökmeyin. Işık yayan diyot gözlerinize zarar verebilir.

Uyumdan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modi-
fikasyon, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15’e uygundur. Cihazın kullanımı aşağıdaki iki koşula 
tabidir:

(1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) istenmeyen şekilde çalışmaya 
neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere alabileceği tüm parazitleri kabul 
etmelidir.

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 kapsamındaki Sınıf B dijital cihaz 
limitlerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınır değerleri, 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 kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, 
radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere yol açabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz, kap-
atılıp açılarak radyo veya televizyon alıcılarında zararlı parazite neden olup olmadığı 
belirlenebilir, zararlı parazite neden olması durumunda, kullanıcının aşağıdaki önlem-
lerden bir veya bir kaçını uygulayarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

1. Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.
2. Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
3. Cihazı, alıcının bağlı olduğu devrenin dışındaki bir devreye bağlı bir prize takın.
4.Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV tamircisine danışın.Model: YLYD01YL Net ağırlık: 73g

Güç: 0.25W Boyutları: 73x73x34mm

Giriş voltajı: 5V Kullanım Süresi: 25.000 saat

Bağıl nem: %0-%85 BN

Çalışma sıcaklığı: -10 °C ~ +40 °C

Standart: Q/QDYLK0002-2016
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