
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yeelight Serene Eye-friendly Lamp Pro 

 Használati 

utasítás 



 

 

 

 

Lásd a világot új megvilágításban, 
Yeelight! 
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Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi 
használatra. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
További információkért látogasson el a www.yeelight.com 

Gyártó: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. 

Cím: F10-B4, Bldg. B, International Innovation Park, 169 Songling Rd., Laoshan, Qingdao 

City, 266101 

Email: support@yeelight.com 
 

http://www.yeelight.com/
mailto:support@yeelight.com
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Termékleírás 

1. Távolítsa el a lámpát, és dugja be a tápvezetéket a lámpatest konnektorába. 

2. A lámpa bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot. 

 

Állítógomb 

nyomatékkal 

 
A B 

lámpafej 

 
 
 

Lámpa 
kar 

 

Ajánlott magasság: 400 mm 

 
 

Visszaállítás 
lyuk Touch buGon 

 
Hálózati csatlakoztató 
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Használati hely: Beltéri hely, például a 

dolgozószoba. Ha a hálószoba asztali lámpája 

normál munkahelyzetben van, az AB irány 

párhuzamos az asztal szélével. A fénykivezető 

felület vízszintes, a függőleges távolság a 

fénykivezető felület és az asztal között 400 mm. 

 
Növelje a nyomatékot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, a nyomatékot 

pedig az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. 

Adapter 
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Használati utasítás 

1. Kattintson a bekapcsológombra a lámpa be- és kikapcsolásához; 

2. A fényerő beállításához nyomja meg és csúsztassa el a fényerő érintő sávját; 

3. Nyomja meg hosszan 2 másodpercig az időzítő gombot az üzemmód bekapcsolásához ; 

4. Az időgazdálkodási mód aktiválása után a lámpa értesítést kap az alkalmazásban előre beállított 

“fókusz/pihenés” időszaka szerint. Amikor a fókuszidőszak lejárt, a fény kettőt villog, majd fokozatosan 

elhalványulva energiatakarékos módba lép. A pihenőidő elteltével a fényerő visszaáll. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Időzítő gomb (időgazdálkodási mód): Nyomja meg 

és tartsa lenyomva 2 másodpercig az üzemmód 

bekapcsolásához 

 
Fényerő-szabályozó érintősáv: Nyomja meg/ 

csúsztassa el a fényerő beállításához 

 
Be / Ki gomb: Nyomja meg a be- és kikapcsoláshoz 
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Specifikáció 
 

Modell YLTD04YL 

Termék neve Yeelight Serene 

Eye-friendly Lamp Pro 

Bemenet 220–240 V ~ 50/60 Hz 0.45 A 

Névleges teljesítmény 14 W 

Üzemi hőmérséklet -10 °C to +35 °C 

Relatív páratartalom 0–85 % RH 

Színvisszaadási index ≥ 95 

Teljesítménytényező 0.5 

Asztali lámpa bemenet 12V    1.5A 

Vezeték nélküli kapcsolat Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 

Kompatibilis Android 4.4 és iOS 9.0 (és újabb) 

SunLike technológia támogatva 
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Termékjellemzők  
 

    
Vizuális fáradtság 

csökkentése 

AA szintű    

fényerő 

Magas 

színvisszaadási 

index 

Állítható fényerő 

 
 

    
Nagy 

fénykibocsátó 

felület 

Többorsós 

kivitel 

Időzítő Alacsony 

kék fényszint 

 

  
Fejlett SunLike 

technológia 

Hangvezérlés és 

alkalmazásos 

vezérlés
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Yeelight alkalmazás telepítése 

 
1. Szkennelje be a QR -kódot, vagy töltse le a Yeelight vagy Mĳia klienst az APP áruházból. 

 

Ez a termék kapcsolódhat 

a  Mĳia The intelligent 

platformhoz és az 

alkalmazáson keresztül 

más termékekkel is 

összekapcsolódhat. 

 

Olvassa be a QR -kódot a 

bal oldalon, vagy töltse le a 

Yeelight mobil klienst az 

APP áruházból. 

 
 
 

2. Győződjön meg arról, hogy amikor a lámpa be van kapcsolva, nyissa meg az 

APP -t, és állítsa be és működtesse a lámpát az APP -ban leírtak szerint. 
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Entered Mĳia 

 
"Entered Mĳia" azt jelenti, hogy a terméket lehet Mĳia 

alkalmazással irányítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy az 

“Entered Mijia” csak szoftver szinten ellenőrizhető, és a Xiaomi 

és a Mijia nem felelős a termék és a vállalat gyártásért, 

szabványos megvalósításért és minőség ellenőrzésért. 

 

Yeelight eszköz összekapcsolása Google Assistant-el 

Adja hozzá a Yeelight szolgáltatást a Google Assistant alkalmazáshoz, így a Google Assistant 

segítségével is vezérelheti az eszközt. 

1. Nyomja meg a  a Google Assistant alkalmazásban, keresse meg a “Yeelight” és nyomja 

meg a “Link”, majd jelentkezzen be Yeelight fiókjába. 

 

2. Nyomja meg a     a Beállításokban > Home control lehetőséget az eszköz hozzáadásához 

és kövesse a képen megjelenő utasításokat.  A fiókok összekapcsolása után a Yeelight 

eszközt a Google Assistant segítségével vezérelheti. 
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Yeelight eszköz csatlakoztatása Amazon Alexa-hoz 

Adja hozzá a  Yeelight  lehetőséget a z Amazon Alexa alkalmazáshoz, így az Amazon Alexa alkalmazáson 
keresztül vezérelheti a csatlakoztatott eszközt. 

 

1. Nyomja meg  az Amazon Alexa alkalmazásban, majd a  “Skills & Games” lehetőséget, és 

keresse meg a “Yeelight” lehetőséget, válassza ki a megfelelő lehetőséget, majd nyomja meg az 

“Enable”.  Ezután jelentkezzen be a Yeelight fiókjába. 

2. Miután sikeresen összekapcsolta a fiókokat, érintse meg a DISCOVER DEVICES az eszköz 

hozzáadásához és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A fiókok összekapcsolása után 

vezérelheti a Yeelight eszközt az Amazon Alexából. 

Gyári beállítások visszaállítása 

 
A visszaállító lyuk (Reset) a konnektor felett található. Helyezze be a 

vékony tárgyat a visszaállítási lyukba körülbelül 5 másodpercig a 

bekapcsolás után. Amikor a lámpa fényleni kezd, engedje el a kezét, a 

lámpa öt másodpercnyi fénylés után kialszik. Ebben a pillanatban a 

lámpa visszaáll a gyári beállításra. 
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Biztonsági intézkedések 

1. Csak az eredeti adaptert használja. Ellenkező esetben károsíthatja a 

terméket, ami biztonsági kockázatot jelenthet; 

2. Ennek a lámpának az égője pótolhatatlan. Amikor az égő kialszik, az egész lámpát ki 

kell cserélni. Kérjük, ne szerelje szét a terméket; 

3. A lámpa hőt termel üzemelés közben. Kérjük, tartsa be a környező levegő 

konvekcióját a hőleadás érdekében; 

4. Szigorúan tilos, hogy víz érje a készüléket, vagy a termék a megengedett 

hőmérsékleten vagy páratartalmon kívül üzemeljen; 

5. Ez a lámpa jó stabilitással rendelkezik. Kérjük, helyezze stabilan, és ne 

használja ferde helyzetben; 

6. A szög beállításakor ne tegye az ujját a lámpa karjának hajtórúdja közé, 

nehogy megsérüljön az ujja. 

Hibaelhárítás 
 

Név Teljesítményi hiba 

 
 

Asztali lámpa fő teste 

Lámpa ki van kapcsolva 

A lámpát nem lehet megtalálni 

Funkciógomb hiba 

Újraindító lyuk hiba 

Adapter A lámpát nem lehet tölteni 
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EU Megfelelőségi nyilatkozat 

 
A Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. ezúton kijelenti, hogy a Yeelight 

Serene Eye-friendly Lamp Pro megfelel a 2014/53/EU rádióberendezési irányelv 

alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU 

megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: Yeelight 

Germany GmbH, Flurweg 11, 82402 Seeshaupt. 

 

 
WEEE 

Az alábbi szimbólummal ellátott összes termék elektronikai terméknek és 

elektronikai hulladéknak minősül (WEEE 2012/19/EU irányelv alapján), amelyet a 

háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. A megfelelő 

áramtalanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi 

egészségre káros lehetséges következményeket. További információt a helyi 

önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervezettől kérhet.  
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Yeelight-ról 

A Yeelight a világ vezető intelligens világítási márkája, mélyreható kutatással az intelligens interakció, a 

destruktív tervezés és a világítási élmény terén. Továbbra is meghatározzuk a világítástechnika magas 

színvonalát, és élvezhetjük az intelligens otthoni világítási termékek portfólióját, beleértve a 

lakberendezési lámpákat, asztali lámpákat, hangulatvilágításokat és intelligens világításvezérlő 

termékeket. A Yeelight megállás nélkül azon dolgozik, hogy termékeinkbe integrálja a 

csúcstechnológiát és a professzionális optikai kutatást. 
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CE marking–Verification of Conformity 
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