
Yeelight
Lampka nocna z czujnikiem

Instrukcja obsługi



Opis produktu

Obszar światła

Włącz/Wyłącz
Przycisk wyjmowania

Wtyczka

* Rysunek jest jedynie referencyjny. Wtyczka może być wyjmowana, aby 
dopasować ją do gniazdek i regionu, gdzie będzie używana.



Instrukcja użytkowania
1. Włóż lampkę nocną do gniazdka. Po około 3 sekundach, włączy się 
czujnik światła. Lampka nocna się włączy, jeśli oświetlenie otoczenia jest 
mniejsze niż 2±1lx. Jeśli oświetlenie otoczenia jest wyższe niż 13±3lx, 
lampka nocna automatycznie się wyłączy. Gdy lampka jest włączona, 
naciśnij przycisk włączania/wyłączania i lampka się wyłączy. Czujnik światła 
się włączy, gdy oświetlenie otoczenia ponownie się zmieni.

Gniazdko
(nie w zestawie)

Lampka
nocna

UWAGA:
*Aby czujnik działał poprawnie, używaj go w miejscach bez zakłóceń.



2. Jeśli chcesz użyć innej wtyczki, naciśnij przycisk wyjmowania i przekręć 
urządzenie w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aby wyjąć 
obecną wtyczkę, by móc włożyć inną.

Parametry
Model: YLYD11YL
Wejście znamionowe: 100-240V~50/60Hz 0.01A
Napięcie znamionowe: 0.5W
Temperatura kolorów: 2500K
Stopień ochrony: IP20
Typ czujnika: Czujnik światła



Ostrzeżenie
1. Przed użyciem tego produktu, upewnij się czy napięcie jest odpowiednie 
do napięcia roboczego urządzenia. Używanie tego produktu pod innym 
napięciem może doprowadzić do jego uszkodzenia i może stworzyć 
niebezpieczeństwo.
2. Urządzenie jest tylko do użytku wewnętrznego.
3. Nie można używać urządzenia razem ze ściemniaczem.
4. Uwaga: Istnieje ryzyko porażenia! Źródło światła tego urządzenia jest 
niewymienne; Gdy żywotność źródła światła osiągnie swój koniec, należy 
wymienić całą lampkę.
5. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
6. Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.
7. Urządzenie nie powinno być używane jako światło wyjść awaryjnych ani 
jako światło awaryjne.

Deklaracja zgodności EU

Niniejszym, firma Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. orzeka, 
iż to urządzenie jest zgodne z europejskimi dyrektywami oraz normami.



Utylizacja oraz Recycling
Oznaczenie to informuje, iż produkt ten nie powinien być utylizowany z 
pozostałymi odpadami domowymi na terenie EU. Aby nie doprowadzić do 
uszkodzenia środowiska lub ludzkiego zdrowia z powodu niekontrolowanej 
utylizacji, urządzenie należy poddać recyklingowi.



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

instrukcji bez zezwolenia zabronione.




