CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MONTÁŽ LAMPY

Před prvním použitím výrobku si důkladně pročtěte tuto příručku
a uschovejte ji pro pozdější použití.

Stisknutím tlačítka zapnete napájení a přepínáte mezi režimy.

POPIS VÝROBKU
Při zapnutí stiskněte jednou pro dosažení
maximální úrovně osvětlení, stiskněte
podruhé pro dosažení minimální úrovně
osvětlení a potřetí stiskněte pro vypnutí
světla. Tyto operace lze provádět v cyklech.

Světelná čočka

Nabíjecí port

Tlačítko ZAP/VYP

Tělo lampy (pohled zepředu)

Magnetická výsuvná
základna

Metoda 2
Na spodní straně světla je matice (1/4palcová matice),
kterou lze použít s většinou stativů na trhu (nutno zakoupit
samostatně).

Metoda 1

Pomocí šroubováku vytlačte dva kryty šroubů zespodu.
PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD.

360° nastavitelné tělo lampy

Upevňovací šroub
pro montáž základny
Zašroubujte upevňovací šroub základny do montážní pozice a poté
upevněte kryt šroubu.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

SK | UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

MONTÁŽ LAMPY

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat
v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických
zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně
s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny
elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se
všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných
místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních
i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá
minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další
informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu
nebo u místních úřadů.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho
pre budúce použitie..

Stlačením tlačidla zapnete napájanie a prepínate medzi režimami.

VAROVÁNÍ

1/4palcová matice pro
univerzální stativ

Poznámka: Ilustrační obrázky pro produkt, příslušenství a uživatelské
rozhraní v příručce jsou schematická schémata pouze pro informaci.
Kvůli aktualizacím a upgradům produktu se skutečný produkt může
mírně lišit od produktu zobrazeného na schématu. Rozhodující je
konečný vzhled produktu.

SPECIFIKACE
Model: YLFWD-0006
Jmenovité napětí: 5V
1A
Jmenovitý výkon: 3W
Provozní teplota: -10 až 40 °C
Provozní vlhkost: 0% - 85%RH
Rozměry: 82 x 82 x 95mm
Hmotnost: cca 300g

1. Před použitím ověřte, že použité napětí odpovídá
provoznímu napětí tohoto produktu. Použití nesprávného
napětí může způsobit poškození produktu a bezpečnostní
problémy.
2. Pokud se lampa nerozsvítí při prvním použití, nabijte ji.
3. Nainstalujte a používejte výrobek na místě, které je
daleko od zdrojů tepla, jako jsou ventilační otvory topení
a klimatizace, a které není vystaveno přímému slunečnímu
záření.
4. Ujistěte se, že světelná čočka tohoto produktu není zakryta
jinými předměty. Při čištění povrchu produktu, jej otřete
vlhkým bavlněným hadříkem bez použití jakýchkoli čistících
prostředků nebo rozpouštědel.
5. Tento výrobek není odolný proti vodě. Nestříkejte na něj
vodu ani jej nenamáčejte do vody.
6. Nepoužívejte tento výrobek jako dětskou hračku, abyste
předešli nehodám.
7. Pouze pro vnitřní použití.
8. Světelný zdroj obsažený v tomto svítidle smí vyměnit
pouze výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně
kvalifikovaná osoba.

POPIS VÝROBKU
Tlačidlo ZAP/VYP

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Quingdao Yeelink Information Technology Co., prohlašuje,
že typ zařízení YLFWD-0006 jsou v souladu se směrnicemi
EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této
internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda

Pri zapnutí stlačte raz pre dosiahnutie
maximálnej úrovne osvetlenia, stlačte
druhýkrát pre dosiahnutie minimálnej
úrovne osvetlenia a tretíkrát stlačte pre
vypnutie svetla. Tieto operácie je možné
vykonávať v cykloch.

Svetelná šošovka

Nabíjací port

Magnetická
základňa

Metóda 2
Na spodnej strane svetla je matica (1/4palcová matica), ktorú
je možné použiť s väčšinou statívov na trhu (nutné zakúpiť
samostatne).

VAROVANIE

Metóda 1

Telo lampy (pohľad spredu)
1/4palcová matica pre
univerzálny statív
Pomocou skrutkovača vytlačte dva kryty skrutiek zospodu.
PRED POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD.

360° nastaviteľné telo lampy

Upevňovacie skrutky
pre montáž základne

Poznámka: Ilustračné obrázky pre produkt, príslušenstvo
a užívateľské rozhranie v príručke sú schematické schémy iba pre
informáciu. Kvôli aktualizáciám a upgradom produktu sa skutočný
produkt môže mierne líšiť od produktu zobrazeného na schéme.
Rozhodujúci je konečný vzhľad produktu.

Zaskrutkujte upevňovaciu skrutku základne do montážnej pozície
a potom upevnite kryt skrutky.

ŠPECIFIKÁCIA
Model: YLFWD-0006
Menovité napätie: 5V
1A
Menovitý výkon: 3W
Prevádzková teplota: -10 až 40 °C
Prevádzková vlhkosť: 0% - 85%RH
Rozmery: 82 x 82 x 95 mm
Hmotnosť: cca 300g

1. Pred použitím overte, že použité napätie zodpovedá
prevádzkovému napätiu tohto produktu. Použitie
nesprávneho napätia môže spôsobiť poškodenie produktu
a bezpečnostné problémy.
2. Ak sa lampa nerozsvieti pri prvom použití, nabite ju.
3. Nainštalujte a používajte výrobok na mieste, ktoré
je ďaleko od zdrojov tepla, ako sú ventilačné otvory
kúrenia a klimatizácie, a ktoré nie je vystavené priamemu
slnečnému žiareniu.
4. Uistite sa, že svetelná šošovka tohto produktu nie je zakrytá
inými predmetmi. Pri čistení povrchu produktu, ho utrite
vlhkou bavlnenou handričkou bez použitia akýchkoľvek
čistiacich prostriedkov alebo rozpúšťadiel.
5. Tento výrobok nie je odolný proti vode. Nestriekajte naň
vodu ani ho nenamáčajte do vody.
6. Nepoužívajte tento výrobok ako detskú hračku, aby ste
predišli nehodám.
7. Len na vnútorné použitie.
8. Svetelný zdroj obsiahnutý v tomto svietidle smie vymeniť
iba výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne
kvalifikovaná osoba.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII
A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade
s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických
zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu
s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky
elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so
všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených
zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom
podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia
a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné
prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii
získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych
úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Quingdao Yeelink Information Technology Co., týmto
vyhlasuje, že zariadenia typu YLFWD-0006 sú v súlade so
smernicami EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii
na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda

HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LÁMPA ÖSSZEÁLLÍTÁS

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és
őrizze meg későbbi használatra.

Nyomja meg a gombot a tápellátás bekapcsolásához és az
üzemmódok közötti váltáshoz.

TERMÉKLEÍRÁS

Bekapcsolt állapotban nyomja meg egyszer
a maximális fényerő eléréséhez, nyomja meg
másodszor a minimális fényerő eléréséhez,
és nyomja meg harmadszor a világítás
kikapcsolásához. Ezeket a műveleteket
ciklusokban lehet végrehajtani.

Világos lencse

Töltőcsatlakozó

BE / KI gomb

Mágneses
kihúzható talp

2. módszer
A lámpa alján egy anya (1/4 hüvelykes anya) található,
amely a legtöbb állvánnyal használható piacon (külön kell
megvásárolni).

FIGYELEM

1. módszer

Lámpatest (elölnézet)
1/4 hüvelykes anya
univerzális állványhoz
Csavarhúzóval tolja ki alulról a két csavarfedelet.
HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT.

360°-ban állítható lámpatest

Rögzítőcsavar az alap
rögzítéséhez

Megjegyzés: Az útmutatóban található illusztrációk, a termék
és a felhasználói felület illusztrációi csak tájékoztató jellegűek.
A termékfrissítések és frissítések miatt a tényleges termék
kis mértékben eltérhet az ábrán látható terméktől. A termék
végső megjelenése döntő jelentőségű.

Csavarja be az alaprögzítő csavart a rögzítési helyzetbe, majd
rögzítse a csavarfedelet.

MŰSZAKI ADATOK
Modell: YLFWD-0006
Névleges feszültség: 5V
1A
Névleges teljesítmény: 3W
Működési hőmérséklet: -10-40 °C
Üzemi páratartalom: 0% -85% relatív páratartalom
Méretek: 82 x 82 x 95 mm
Súly: kb 300g

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a használt feszültség
megegyezik-e a termék üzemi feszültségével. A nem
megfelelő feszültség használata termékkárosodást
és biztonsági problémákat okozhat.
2. Ha a lámpa nem gyullad ki az első használatkor, töltse fel.
3. A terméket olyan helyen telepítse és használja, amely
távol van hőforrásoktól, például fűtő- és légkondicionáló
szellőzőktől, és ahol nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak.
4. Győződjön meg arról, hogy a termék világos lencséjét
nem takarja el más tárgy. A felület tisztítása során törölje
le nedves pamutkendővel tisztítószerek vagy oldószerek
használata nélkül.
5. Ez a termék nem vízálló. Ne permetezzen rá vizet
és ne áztassa vízbe.
6. A balesetek elkerülése érdekében ne használja ezt
a terméket játéknak.
7. Csak beltéri használatra.
8. A lámpatestben lévő fényforrást csak a gyártó vagy annak
szervizképviselője, vagy hasonlóan képzett személy
cserélheti ki.

MEGSEMMISÍTÉSI ÉS
ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFO
Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és
elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó
előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/
EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé
dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi
és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg,
a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és
tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon
történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni
a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat.
A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon
az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.
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Yeelight Sunset Lamp

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Quingdao Yeelink Information Technology Co., igazolja, hogy
a YLFWD-0006 típusú megfelel a EU irányelveinek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető
a következő internetes címen: www.wittytrade.cz/shoda
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