
 

Yeelight Portable LED Lamp 
Feltölthető asztali LED lámpa 

Felhasználói kézikönyv 

Importőr: Beryko s.r.o.  

Na Roudné 1162/76,301 00 Plzeň  

www.beryko.cz 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 

•  Kizáró lag háztartási  beltéri  használatra 
szolgál. 

•  Ne helyezze ferde, csúszós vagy nem stabil 
felületre. 

•  Amennyiben megsérül a töltőkábel, azonnal 
cserélje le. 

•  A LED modul  a felhasználó á lta l  nem 
cserélhető.  

•  Ne szedje szét, és semmiféle beavatkozást ne 
eszközöljön a lámpán. A lámpában lítium 
akkumulátor található. A szakszerűtlen 
beavatkozás az egészség és a tulajdon 
károsodását okozhatja. 

•  Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba. 

•  Ellenőrizze, hogy az adapter megfelel-e 
ehhez a termékhez. 

•  Üzemelés közben a lámpa hőt fejleszt. 
Gondoskodjon a hő megfelelő elvezetéséről és 
ne takarja le a lámpát. 

•  Nedves környezetben ne használ ja.  

CSOMAGOLÁS TARTALMA 
l db asztali LED lámpa 1db microUSB kábel 

MŰSZAKI PARAMÉTEREK 
Fényáram - USB töltés: 330 Im 

Fényáram – akkumulátor töltés: 260 Im 

Fényhőmérséklet: 2700 - 6500 k 

Fényminőség: 88 CRT 

Sugárzási szög: 120° 

Akkumulátor: Li-Ion 3,7 V 2000 mAh 
Max. teljesítmény: 5 W 

Méret: 337 x 351 x 150 mm 

Tömeg: 650 g 

KARBANTARTÁS 
A tisztításhoz kizárólag enyhén benedvesített 

t iszta törlőkendőt használjon. Semmilyen kémiai 

t isztítószert vagy vizes lemosást ne alkalmazzon

KEZELÉS 

1. Töltéskijelző / be-és kikapcsoló gomb 
2. Fényerő beállító gomb. A fényerő 5 lépésben 20 és 
100% között szabályozható 

3. Fényhőmérséklet beállító gomb A fehér fény 

hőmérséklete 5 lépésben 2700 és 6500 k között 

szabályozható 

 

 

 

 

 

TÖLTÉS ÁTÁLLÍTÁSA 
A töltési mód az alsó oldalon lévő kapcsolóval 
állítható át akkumulátor vagy USB töltésre. 

 

ON állásban a lámpa akkumulátorról töltődik és 

kész a feltöltésre. OFF állásban a töltés USB 

kábellel csatlakoztatva történhet.  

TÖLTÉS 

Állítsa a kapcsolót ON állásba és csatlakoztassa az 

USB kábelt. Töltéskijelző fényének jelentése: 

Töltés Pirosan világít 

Feltöltve Nem világít 

10 % alatti 
akkumulátor 

Fehéren villog 

 
 

 
 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
A gyártó kijelenti, hogy a készülék megfelel a 

hatályos európai irányelvek és szabványok 

rendelkezéseinek. 

TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA 
A terméket és elektromos tartozékait az 

újrahasznosításra elkülönített hulladékgyűjtőbe 

(elektromos hulladék) kell leadni, normál 

háztartási hulladékkal nem ártalmatlanítható.  

GYÁRTÓ 
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. 

International Innovation Park, lst Keyuan Weiyi  

Road, Qingdao City, P.R. Kína 

 

http://www.beryko.cz/

