
YEELIGHT
M2 LED Akıllı Ampul E27 (Renkli) 

Kullanım Kılavuzu
+

Garanti Belgesi



Teknik Özellikler

Kurulum ve Ayarlar
Ampulün Takılması

Model: YLDP001-A

Arayüz: E26

Nominal Güç: 8W

Işık Akısı: 1000 lümen

Nominal Giriş: 12W~60Hz 0.11 A

Renk Sıcaklığı: 1700-6500 K

Bağlantı: Bluetooth

Çalışma Frekansı: 2402MHz-2480MHz

Maksimum Çıkış Gücü: 5.585mW

Kullanım Ömrü: Yaklaşık 15.000 saat

Çalışma Sıcaklığı:-10°C ~ +40°C

Çalışma Nemi: %0-%85 bağıl nem

Boyutları: 60x60x124mm

FCC Numarası: 2ABEU-YLDP001-Aa

Ampulü takın ve elektriği açın.



Google Nest Cihazınıza Bağlanın

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. Nemli ortamda kullanmayınız.
          4. Sinyal zayıflaması veya ısı yayma sorunlarına neden
          olabileceğinden, ampulü dar ve iyi havalandırılmayan bir
          abajurda kullanmayın.

Not: Bu ürünü kullanırken lütfen Google Nest cihazının açık ve 
internete bağlı olduğundan emin olun, aksi takdirde ampul kontrol 
edilemez. Aşağıdaki uyumlu yardımcı cihazlardan biri gereklidir: 
Google Home, Google Home Max, Nest WiFi,Nest Point. Uyumlu 
cihazların tam listesi g.co/nest/assistivedevice adresinde mevcuttur.

1. Ampulü kuruluma hazır bir Google Nest (hoparlör/ekran) 
cihazının yakınına koyun. Bu ampulde Bluetooth cihazı olduğu 
için ampul ile Google Nest cihazı arasında doğrudan bir bağlantı 
kurulacaktır.
2. Mobil cihazınızda Google Home uygulamasını başlatın. Cihazı 
kurmak için uygulamadaki kılavuzu izleyin.
3. Kurulum tamamlandıktan sonra, Google Home 
uygulaması aracılığıyla veya Google ile sesli olarak kontrol etmeyi 
deneyebilirsiniz.



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

Firma Yetkilisinin Kaşe ve İmzası:

Malın Cinsi: Akıllı Aydınlatma
Markası: Yeelight
Modeli: M2 Led Akıllı Ampul E27 (Renkli)
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



Ürün Özellikleri

Renk Seçeneği Parlaklık Ayarı

Renk Sıcaklığı
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Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi 

Düğmeyi kullanarak lambayı beş kez açıp kapatın (her seferinde 
iki saniye açık, iki saniye kapalı kalacak şekilde). Ampulde renkli ışık 
döngüsü efekti görülecektir.
Birkaç saniye sonra ampul otomatik olarak yeniden açılacak ve 
beyaz renkte yanacaktır. Bu, ampulün fabrika ayarlarına döndüğü 
anlamına gelmektedir.

Yeelight M2 Akıllı LED Ampul (Çok Renkli), Qingdao Yeelink 
Information Technology Co., Ltd tarafından üretilen bir ampuldür.
Bu ampul, bir Google Hesabı ile eşleştirilir ve Google hizmetlerini 
kullanarak İnternete bağlanır. Uzaktan kumanda, mobil uyarılar ve yazılım 
güncellemeleri dahil kurulum ve tüm özellikleri kullanabilmek için Yeelight 
M2 Akıllı LED Ampül (Çok Renkli) ile uyumlu bir yardımcı cihaz 
(tam listesi g.co/nest/assistive device adresinde mevcuttur) 
ve Wi-Fi üzerinden çalışan bir internet bağlantısı, ücretsiz 
Google Home uygulaması ve etkin bir Google Hesabı gereklidir. 
Minimum gereksinimler g./co/nest/devicereq adresinde mevcuttur. 
Belirli özelliklerin kullanılabilirliği ve performansı hizmete, cihaza ve 
şebekeye bağlıdır ve tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Tüm özellikler, 
işlevsellik ve ürün özellikleri, bildirimde bulunulmaksızın veya sorumluluk 
altına girilmeksizin değiştirilebilir. 
Google Assistant ile sesli kumanda için uyumlu bir akıllı cihaz gereklidir. 
Google, Google Home ve Google Nest Mini, Google LLC’nin ticari 
markalarıdır.



Uyarılar

1. Lütfen kullanmadan önce kullandığınız voltajın bu ürünün 
çalışma voltajına uygun olduğundan emin olun. Uygun olmayan 
voltaj kullanılması ürüne zarar verebilir ve güvenlik tehlikesi oluşturabilir.
2. Ürünü izinsiz sökmeyin.

3. Ampul çalışma sırasında ısınacaktır. Bu ürünü kapalı bir abajurda uzun 
süre kullanmayın. Lütfen ampulün ısının dağılması için yeterli havalandırma 
alanına sahip olduğundan emin olun.
4. Yalnızca iç mekânda kullanıma uygundur.

5. Elektrik çarpması riskini önlemek için lütfen takmadan 
önce elektriği kesin.
6. Yalnızca Kuru Yerlerde kullanın.

7. Bu lambayı kumanda etmek için yalnızca ürünle verilen veya bu talimat-
larla belirtilen kumandaları kullanın. Bu lamba, standart bir dimmer veya 
dimmer anahtarına bağlandığında düzgün çalışmayacaktır.
8. Bu ürünün ışık kaynağı değiştirilemez (LED)

9. Bu ürün acil çıkışlarda veya acil durum aydınlatmalarında kullanılamaz.
10. 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.

11. Normal kullanım koşullarında, bu cihazın anteni ile kullanıcının vücudu 
arasında en az 20 cm’lik bir mesafe bırakılmalıdır.



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 istenmeyen şekilde 
çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere alabileceği tüm 
parazitleri kabul etmelidir.
(2) Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital 
cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür.
FCC Kuralları 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, 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.


