
Ürünü kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu okuyun.

YEELIGHT
ST64 Akıllı LED Filament Ampul E27

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: ST64 Akıllı Led Filament Ampul E27
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



Teknik Özellikler Kurulum Aşamaları

01 Ampulün Takılması

Ampulü takın ve elektriği açın.

Parlaklık Ayarı

Enerji Tasarrufu Akıllı Kontrol Kapatma/Erteleme
Zamanlayıcısı

Yazılım
Yükseltme

Farklı Aydınlatma
Sahneleri

Gece Lambası Açma/Kapama
Zamanlayıcısı

Not: 1. Ampulü takarken, çıkarırken veya kontrol ederken elektriğin kapalı 
olduğundan emin olun.
      
          2.Ürüne zarar vermemek için bu ürünü dimmerli bir lambada 
          (örneğin dimmer anahtarlı bir masa lambasında) kullanmayın.
          3.Bu ürünü nemli bir ortamda kullanmayın.
          4.Sinyal zayıflaması veya ısı yayma sorunlarına neden 
          olabileceğinden, ampulü dar ve iyi havalandırılmayan bir 
          abajurda kullanmayın.

DİKKAT! ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ.
Lamba camının hasar görmesi veya kırılması durumunda ürünü kullanmayın.

Model: YLDP23YL

Işık Akısı: 500lm

Nominal Güç: 6W

Duy Arayüzü: E27

Nominal Giriş: 220V-240V~50/60Hz 0.04A

Renk Sıcaklığı: 2000K

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

Frekans Bantları: 2400MHz-2483.5 MHz

Kullanım Ömrü: Yaklaşık 15.000 saat

Boyutları: 64x64x158mm



02 Uygulamanın İndirilmesi

03  Uygulamanın Kullanılması

04  Apple HomeKit ile Akıllı Kontrol

Yeelight App uygulamasını indirmek için uygulama mağazasında 
‘Yeelight’ kelimesini arayın veya aşağıdaki QR kodunu tarayın.

Uygulamayı açın ve uygulamada belirtilen talimatları takip ederek çalıştırın.
*Wi-Fi ağının mevcut olduğundan ve İnternete düzgün şekilde
erişebildiğinden emin olun.

1.iPhone veya iPad’inizde Home APP uygulamasını açın.
2.Apple Home App uygulamasına erişim işlemini tamamlamak için 
“Add Accessories” (Aksesuar Ekle) butonuna basın ve uygulamadaki 
talimatları takip ederek ürün tabanındaki QR kodunu tarayın veya 
isterseniz QR kodu üzerinde yazılan 8 haneli kodu girin.

*Lütfen Wi-Fi ağının mevcut olduğundan ve internete düzgün şekilde 
erişebildiğinizden emin olun. Bu ürün 5G şebekesi ile uyumlu değildir.
*HomeKit ile akllı kontrol sistemiyle düzgün şekilde uyum sağlanması için 
iOS 9 veya daha yeni bir sürümü kullanmanız önerilir. 
*HomeKit kodları lamba tabanının altında belirtilmiştir. Her sıfırlama (reset) işleminde 
HomeKit kodlarının gerekli olduğunu lütfen unutmayın.
Apple, Apple LLC’nin ticari markasıdır.

Fabrika Ayarlarının Geri Yüklenmesi

Elektrik düğmesini kullanarak ampulü beş kez açıp kapatın (iki saniye açık, iki saniye 
kapalı kalacak şekilde). Lamba ayarlamalarını yapacak ve 5 saniye sonra otomatik olarak 
fabrika ayarlarına geri dönecektir. Bu, ampulün fabrika ayarlarına başarıyla döndüğü 
anlamına gelmektedir.



İşlevsel Arızaların Listesi

Uyarı

Güç kaynağına bağlandığında ampul yanmıyor.

Ampul anormal şekilde yanıp sönüyor.

İşlevsel Arızalar

İnternet bağlantısı olmasına rağmen ampul uygulamaya 
bağlanamıyor.

Ürünün yapısındaki bir durumdan (kullanıcıdan 
kaynaklananlar dışında) dolayı kullanımı veya güvenliği 
etkileyen arıza

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. Işık diyotları gözlere zarar verebileceğinden bu ürünü parçalarına ayırmayın.

3. Ampul çalışma sırasında ısınıyor. Bu ürünü kapalı bir abajurda uzun süre 
kullanmayın.  Ampulün ısısının dağılması için yeterli havalandırma sağlayın.

4. Bu LED lambalı ürününün optik radyasyonu, IEC 62471-2006 standardındaki “İstisnalar ve 
Şartlar”1 ile uyumludur.
 
 5. Yalnızca iç mekanda kullanıma uygundur.

6. Elektronik şok etkisi riskini önlemek için kurulumdan önce elektriği kesin.

7. Yalnızca Kuru Yerlerde kullanın.

8. Bu üründe ışık kaynağı olarak değiştirilemez ışık diyotları (LED) 
kullanılmaktadır.

9. Bu cihaz acil çıkışlarda veya acil durum aydınlatmalarında kullanım için 
tasarlanmamıştır

10. Bu lambayı kumanda etmek için yalnızca ürünle verilen veya bu talimatlarla 
belirtilen kumandaları kullanın. Bu lamba, standart bir (akkor) dimmer veya dimmer 
anahtarına bağlandığında düzgün çalışmayacaktır.

11. Ağırlığı, değiştirilecekleri lambalardan önemli ölçüde daha yüksek olan
 lambalar, ağırlığın artması sebebiyle belirli armatürlerin ve duyların mekanik dengesini 
bozabileceği ve kontak yapma ve lamba duyuna zarar verebileceği hususlarına dikkat 
edilmelidir.



FCC Uyum Beyanı

Uyumdan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, 
kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu cihaz,
FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. 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 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 kurulmaması 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 artırın.

(3) Cihazı, alıcının bağlı olduğu devrenin dışındaki bir devreye bağlı bir prize bağlayın.

(4) Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

İşbu belgeyle, Qingdao Yeelink Information Technology Co. Ltd. olarak 
cihazın geçerli Yönetmelik ve Avrupa Normları ve bunlardaki değişikliklerle 
uyumlu olduğunu beyan ederiz.

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 sağlığı için
olası zararlarıönlemek için, materyal kaynaklarının sürdürülebilir
şekilde tekrar kullanılmasını teşvik etmek 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.

AB Uygunluk Beyanı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyanın Bertaraf 
Edilmesi ve Geri Dönüşümü




