Používateľská príručka
Yeelight Ambience Lamp
Xiaomi Mi Atmosphere Lamp
Aplikácie obsahujú grafické rozhranie v anglickom jazyku.
Dovozca: Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz
TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE
Zospodu svietidla sa nachádza reset. Pre vykonanie továrenského nastavenia stlačte tlačidlo reset
tenkým neostrým predmetom (kancelárska spona...) počas 5 sekúnd kým svietidlo nezačne „dýchať“.
Svietidlo bude dýchať počas 5 sekúnd a následne sa vypne. Teraz je svietidlo v továrenskom
nastavení.
POPIS PRODUKTU
Vypínač
Reset
Nabíjací port
Tienidlo
Základňa
Kábel
Spredu
Zospodu
ŠPECIFIKÁCIE
Nastavenie jasu: 1 až 100 %
Prevádzková vlhkosť: 0 až 85 %
Prevádzková teplota: -10 až +40 °C
Batéria: Lítiová 3,7 V, 2 100 mAh
Podpora OS: Android 4.4 alebo iOs 8.0 a vyšší
Vstup: DC 5 V @ 1,3 A
Príkon: 6,5 W
POUŽITIE
1. Vyberte lampu z balenia. Prepnite vypínač do pozície ON alebo symbolu Bluetooth, ak chcete
ovládať lampu telefónom.
2. Jas je po zapnutí lampy nastavený na 100 %. Otáčajte tienidlom na nastavenie intenzity jasu.
3. Ak chcete ovládať skupinu lampičiek, pozrite sa na pokročilé nastavenie v aplikácii.
INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE
1. Zapnite Bluetooth v telefóne.
2. Pre Yeelight Ambience Lamp nájdite aplikáciu Yeelight v obchode alebo naskenujte QR kód.
3. Prepnite vypínač do pozície Bluetooth, otvorte aplikáciu a nasledujte inštrukcie.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
1. Uistite sa, že výstupné napätie napájacieho zdroja je zhodné so vstupným napätím svietidla.
Pripojenie nesprávneho napájacieho zdroja môže poškodiť výrobok a spôsobiť vznik bezpečnostných
rizík.

2. Modul LED svietidla nie je možné vymeniť. V prípade zlyhania modulu LED je nutné vymeniť celé
svietidlo.
3. Svietidlo generuje počas prevádzky teplo. Zabezpečte dostatočné prúdenie vzduchu.
4. Výrobok neponárajte do vody alebo ho nepoužívajte v podmienkach, ktoré sú mimo rozsahu
prevádzkových teplôt a prevádzkovej vlhkosti.
VYHLÁSENIE O ZHODE
Produkty sú v súlade s platnými európskymi smernicami a normami. Vyhlásenie o zhode nájdete
na www.beryko.cz/manualy
LIKVIDÁCIA VÝROBKU
Produkt a elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, kábel USB) by sa nemali likvidovať
s bežným domácim odpadom.
QR KÓD PRE APLIKÁCIU YEELIGHT
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Adresa: 10-B4 Qingdao Innovation Park B, Qingdao, China
Vyrobené v Číne

