
Ürün Özellikleri Talimat

Temel Parametreler
Model No: YLYD08YI

Giriş: 5V - 12V---2A

Çıkış: 15W MAKS

İletim: <4mm

Renk sıcaklığı: 2700K/5000K

USB kablosu uzunluğu: 1 metre

USB kablosu yük akımı: 2A MIN

01. USB kablosunu bağlayın
Yeşil renkli güç gösterge ışığı yandığında ürün bekleme
durumundadır.

02. Kablosuz şarj

Cep telefonunu kablosuz şarj merkezine koyun. 
Mavi gösterge ışığı yandığında, telefon şarj olmaktadır. 
Telefon şarj olmuyorsa konumunu ayarlayın.

AÇIKLAMALAR:

 *Lütfen cep telefonunun kablosuz şarj özelliği 
olduğundan emin olun. 

* Mavi gösterge ışığı yanıp söndüğünde, kablosuz şarj bağlantısı 
kesilmiştir veya telefon aşırı voltaj korumasına alınmıştır. Lütfen
güç adaptörünü değiştirin veya telefonun konumunu değiştirin.

03. Gece lambasının Şarjı

Gece lambasını şarj konumuna getirin.
Kırmızı gösterge ışığı yandığında lamba şarj olmaktadır. 
Lamba tam şarj olduğunda, kırmızı gösterge ışığı otomatik olarak
kapanır.

             AB Uygunluk Beyanı

İşbu belgeyle, Qingdao Yeelink Information Technology Co. Ltd. olarak 
Yeelight Kablosuz Şarj Özellikli Gece Lambasının 2014/53/EU sayılı 
Telsiz Ekipmanları Yönetmeliğinin temel şartlarına ve diğer ilgili 
hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyanın Bertaraf 
Edilmesi ve Geri Dönüşümü

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.
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Kablosuz Şarjlı 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: Kablosuz Şarjlı 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



Uyarı FCC Uyum Beyanı

1. Gece lambasını herhangi bir ısı kaynağının yakınına, güneş ışığına
veya manyetik ortama bırakmayın.

2. Gece lambasının manyetik özelliğini kaybetmesi durumunda, 
gece lambasını kablosuz şarj alanına koymayın.

3. Ürün aşındırıcı solvent ile temizlenmemelidir.

4. Ürünü 3 yaşından küçük çocuklardan uzak tutun.

5. Ürünü ateşten ve sudan uzak tutun.

6. Herhangi bir parazit olması durumunda vücuda yerleştirilen tıbbi 
cihazlar (örn. kalp pili, kulağa yerleştirilmiş işitme cihazı vb.) üründen
en az 20 cm uzakta tutun.

7. Manyetik kartları (banka ve kredi kartları, vb.) ürüne yakın tutmayın.

8. Lütfen ışık loşlaştığında veya ışığın gücü azaldığında gece
lambasını şarj edin.

9. Yalnızca iç mekanda kullanıma uygundur.

10. Ürünü kullanmadan önce güç kaynağını kontrol edin.

11. Işık kaynağı kullanıcı tarafından değiştirilemeyen aydınlatma 
ürünlerindeki Işık kaynağı yalnızca üretici veya onun yetkili servis 
elemanı veya benzer bir yetkili elektrik teknisyeni tarafından
değiştirilmelidir.

12. Bu cihazda yalnızca pil vardır.

13. Aydınlatma ürünleri, onaylı bir SELV güç kaynağı ve bu ürünün
nominal gerilimine eşit çıkış voltajı ile şarj edilmelidir.

Cihazın, genel radyo frekansına maruziyet şartlarını karşıladığı 
değerlendirilmiştir.

CE radyo frekansına maruziyet yönergelerine uyumun devamı için bu
ekipman, anteni ve vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak
şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Pillerin (pil grubu veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı
ısıya maruz bırakılmamasına dair uyarı: Pil bittiğinde yanlış tipte bir
pille değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır.
Kullanılmış pilleri talimatlara göre bertaraf edin.
Şarj akımı 0.02C’ye düşene kadar voltaj 4.25V değerine ulaşana
kadar 0.2C sabit akımda şarj edin.

İletilen Güç: -0.15 dBuA/m (10 cm mesafede)

Çalışma frekansı (110-148.5 kHz) Avrupa’da kısıtlama 
olmaksızın kullanılabilir.

Onay Direktifi: Aşağıdaki standartların temel şartlarına 
ve diğer ilgili hükümlerine uygundur:

RED 2014/53EU;

EN 62311:2008;

EN 60598 - 1:2015 + A1: 2018;

EN 60598 - 2 - 4:2018

ETSI EN 301 489 - 1 V2.2.0:2017 Taslak

ETSI EN 301 489 - 3 V2.1.1:2017 Nihai Taslak;

ETSI EN 303 417 V1.1.1:2017;

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 18 ile uyumludur. Bu cihaz radyo frekansı 
enerjisi üretmektedir ve bu radyo, TV, bebek telsizi, kablosuz telefon, 
Bluetooth cihazları, kablosuz modem vb. ürünlerde parazite 
neden olabilir. Ürünü kapatıp açarak parazite neden olup olmadığı 
teyit edilebilir. Parazit olması durumunda, kullanıcının aşağıdaki 
önlemlerden birini veya birkaçını alarak sorunu gidermeye 
çalışması önerilir:

(1) Cihaz ile parazitten etkilenen diğer ürün arasındaki mesafeyi artırın.

(2) Mümkünse, alıcı antenini düzgün şekilde kurun ve/veya paraziti alan 
diğer ürünün alıcı antenini yeniden yönlendirin.

(3) Cihazı, paraziti alan diğer üründen farklı bir prize takın.

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur.

Cihazın kullanımı aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve 

(2) Bu cihaz, parazit işlemi de dahil olmak üzere alınan tüm 
      parazitleri kabul eder. Uyumdan sorumlu tarafça açıkça
      onaylanmayan 
      herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının 
      cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.




