
Lampa Yeelight Crystal Light
Instrukcja obsługi
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INSTRUKCJA MONTAŻU
I. Wiercenie otworów
1. Wyjmij lampę oraz wszystkie akcesoria z opakowania.
2. Wybierz odpowiednie miejsce, gdzie lampa będzie zamontowana.
3. Wywierć otwory φ8mm wiertarką elektryczną (Głębokość L≥40mm) i włóż kołki rozporowe. 

II. Przytwierdzanie tylnej płyty
1. Wwierć śrubę samogwintującą do kołka rozporowego; Nie dociskaj jeszcze, zachowaj 3-5mm odstępu.
2. Przełóż kabel przez silikonowy otwór i dopasuj długość.
3. Włóż śrubę samogwintującą do dziury i dokręć ją do węższej części dziury.
4. Wwierć drugą śrubę do drugiej dziury i bezpiecznie dociśnij całą płytę.

* Upewnij się, czy płyta jest bezpiecznie zamontowana i nie ma zagrożenia upadku.



III. Okablowanie
1. Usuń 6-8mm pokrywy kabla.
2. Podłącz trzy kable, jak to pokazano na rysunku, a następnie dokręć do nich śruby.

Kabel

6mm~8mm

* Pamiętaj o uziemieniu

* Odłącz prąd, zanim rozpoczniesz ten proces!

IV. Montaż lampy sufitowej
1. Dopasuj długość kabla do wysokości linek (nadmiar kabla może być schowany w lampie).
2. Załóż i dociśnij pokrywę tylnej płyty.
3. Wkręć dwie śruby z linkami do pokrywy.



V. Montaż bazy lampy
1. Podłącz obie linki z bazą lampy i dopasuj ich długość.
2. Włóż oba kable do pierścienia.

* Naciśnij tutaj, by wyjąć
linki i dopasować ich
długość.

Pierścień

INTELIGENTNE STEROWANIE
1. Pobierz aplikację Yeelight na swoje urządzenie mobilne.
2. Włącz światło, a następnie aplikację i połącz lampę z aplikacją, podążając za instrukcjami na ekranie.
* Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona i jest dostęp do internetu.
* Lampa działa również z pilotem Yeelight.



Białe modyfikowalne światło Przyciemnienie Dostosowywanie
wysokości

Wysokie CRI

Różne sceny Sterowanie głosem Sterowanie
bezprzewodowe

Aktualizacja
oprogramowania

PONOWNE URUCHOMIENIE
Włącz i wyłącz lampę za pomocą przełączniku 5 razy (odczekaj 2 sekundy po każdym włączeniu i wyłączeniu).
Światło zacznie pulsować i lampa uruchomi się ponownie po 5 sekundach.

*Jeśli lampa musi być podłączona do nowej sieci, należy ją uruchomić ponownie przed użyciem.

OSTRZEŻENIA
1. Sprawdź napięcie przed użyciem produktu. Niewłaściwe napięcie może uszkodzić produkt i stworzyć zagrożenie.
2. Lampa jest niewymienna.
3. Lampa generuje ciepło podczas działania. Należy zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu gdzie działa lampa.
4. Dopływ prądu nie jest przerwany, jeśli lampa zostanie zgaszona za pomocą aplikacji lub pilota. W takim przypadku
nie należy dotykać ani rozkręcać lampy, ponieważ istnieje zagrożenie porażenia.
5. Lampa sufitowa nie powinna być montowana w miejscu, gdzie światło będzie w promieniu 38cm od wzroku.

Należy odciąć dopływ prądu przed dokonaniem montażu i ściśle podążać za instrukcjami.

Należy skorzystać z pomocy elektryków w celu montażu i konserwacji. Okablowanie powinno
przestrzegać standardów IEEE lub lokalnych regulacji.



PARAMETRY
Nazwa: Lampa Yeelight Crystal LED
Wskaźnik mocy: 0.9
Temperatura kolorów: 2700-6000K
Temperatura urządzenia: -10°~40°C
Wilgotność urządzenia: 0%-85%RH

Model: YLDL01YL
Moc wejścia: 220V~50/60Hz 0.16A
Moc znamionowa: 33W (280x0.093W+14x0.5W/LED)
Kompatybilność: Android 4.4, iOS 9.0 i nowsze wersje
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 4.2 BLE



Dowiedz się więcej na www.yeelight.com
Obsługa klienta: Support@Yeelight.com
Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Adres: F10-B4, Budynek B, Międzynarodowy Park Innowacji, KeyuanWeiyi, Laoshan,
Qingdao, Shandong, Chiny 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia 

zabronione.


