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BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
FIGYELMEZTETÉS 

• Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort. 
• Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő 

adaptert. 
• Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára. 
• Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe. 
• Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon. 
• A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja. 

 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés 
és egyéb balesetveszély kockázatát. 

• Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy a készülék és a foglalat 
teljesen száraz-e. 

• Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe. 
• Na használja a terméket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.  
• A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C 
• A készülék csak otthoni használatra alkalmas. 
• A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző 

napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak. 
• Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, 

esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal áramtalanítsa a lámpát a tűzesetek 
megelőzése érdekében! 

• Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket. 
• Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen  
• A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a 

csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb 
sérülést okozhatnak! 

• Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, 
csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és 
az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a 
megfelelő oktatásban. 

• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 
• A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. 
• Ellenőrizze a terméken lévő paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózaton használja. 
• Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 

melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 
• Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
• Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +40°C felett), 

mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát. 
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• Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 
alaplapjában. 

• Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség. 
 
JELLEMZŐK 
 
Modell: YLDP004 / YLDP004-A* 
Foglalat:  GU10 
Fényerő:  350 lumen 
Névleges teljesítmény:  4.8W / 4.5W* 
Névleges feszültség:  220-240V ~ 50/60 Hz 50mA 
Színhőmérséklet:  2700K / 2700-6500K* 
Csatlakozás:  Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G 
Működési frekvencia:  2412 MHz – 2472 MHz 
Max. kimeneti teljesítmény:  18.18 dBm 
Élettartam:  kb. 15000 óra 
Működési hőmérséklet:  -10 °C - + 40 °C 
Működési páratartalom:  RH 0%-85% 
Méret:  Ø 50 x 54 mm / Ø 50 x 61 mm* 
 
* YLDP004-A modell esetén 
 
 
Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet 
változása miatt a valóságban eltérhetnek. 
 
A DOBOZ TARTALMA 

• Xiaomi Yeelight GU10 Smart Bulb W1 
• Használati útmutató 

 
Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Gyártó: 
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company) 
Address: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, 
Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China, China 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval 
kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
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ÜZEMBE HELYEZÉS 
 
Az izzó felhelyezése 
 
Helyezze be az izzót és kapcsolja fel a lámpát. 
 

 
 
Megjegyzések: 
1. Mielőtt az izzót a foglalatba helyezi, eltávolítja vagy megvizsgálja áramtalanítsa a lámpát. 
2. Ne használja a terméket fényerőszabályzóval rendelkező lámpában (pl. asztali lámpa 
fényerőszabályzó kapcsolóval), hogy elkerülje a termék meghibásodását.  
3. Ne használja a terméket nedves környezetben.  
4. Ne használja az izzót szűk vagy nem jól szellőző lámpabúrában, mivel az gyenge jelvételhez és 
nem megfelelő hőelvezetéshez vezethet. 
 
Csatlakozás a Yeelight alkalmazáshoz 
 
A termék a Yeelight okostelefonos alkalmazással vezérelhető és 
más Yeelight termékkel való együtt használható. 
 
Az alkalmazás letöltése 
Keresse meg a "Yeelight" alkalmazást az alkalmazás áruházvab 
vagy olvassa be a jobbra található QR kódot az alkalmazás 
letöltéséhez és telepítéséhez. 
 
Eszköz felvétele 

• Indítsa el a Yeelight alkalmazást, a kezdő képernyőn 
koppintson a "+" jelre a jobb felső sarokban új eszköz 
hozzáadásához. 

• Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 
• Amint sikeresen telepítette az új eszközt, az megjelenik az eszközlistában. 

 
Megjegyzés: Az elvégzendő műveletek eltérhetnek a fentiektől az alkalmazás frissítése miatt. Kérjük 
kövesse az alkalmazásban szereplő információkat. 
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A termék irányítható a Mi Home, Google Home és az Amazon Alexa alkalmazásokkal is. Ezeket az 
alkalmazásokat az okostelefonja alkalmazás áruházából telepítheti. Az alkalmazás telepítése és 
beállítása után használhatja az alkalmazást a lámpa vezérlésére. 
 
Gyári állapotra állítás 
 
A lámpa kapcsolójával kapcsolja le és fel öt alkalommal egymás után az izzót (bekapcsolva 2 
másodpercig, majd kikapcsolva 2 másodpercig). Az izzó színe* vagy fényereje folyamatosan változni 
fog és automatikusan fehér fényre áll teljes fényerővel öt másodperc után. Ez jelzi, hogy a gyári 
állapotra állítás megtörtént.  
 
* YLDP004-A modell esetén 
 
Figyelmeztetések 
 
1. Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy a használt hálózati feszültség megfelel az izzó számára 
szükséges hálózati feszültségnek. Ha nem megfelelő feszültségű hálózaton használja az izzót az 
tönkre teheti a terméket és biztonsági kockázatot okozhat. 
2. Ne próbálja meg szétszerelni a terméket, mert a belső alkatrészek károsodást okozhatnak a 
szemben. 
3. Az izzó működés közben felmelegedhet. Ne használja hosszabb ideig önálló foglaltban. Biztosítson 
megfelelő szellőzést, hogy segítse az izzó hőelvezetését. 
4. Csak beltérben használható. 
5. Végezzen áramtalanítást az izzó elhelyezése előtt, hogy megelőzze az áramütésből adódó 
kockázatot. 
6. Csak száraz környezetben használja. 
7. Olyan lámpák esetén, ahol a lámpa súlya lényegesen nagyobb, mint az előzőleg használt lámpa, 
figyeljen arra, hogy a megnövekedett súly csökkentheti egyes lámpatestek és lámpafoglalatok 
mechanikai stabilitását, és ronthatja az érintkezést és a lámpa megtartását.  
8. A megfelelő használat érdekében ügyeljen arra, hogy tartsa legalább 20 cm távolságra az izzót 
antennától és emberi testtől. 
 
RF sugárzási információ: A maximális megengedett sugárzás (Maximum Permissible Exposure -MPE) 
szintje a terméktől 20 cm távolságban mért méréseken alapszik. Az RF sugárzás érték érdekében a 
termék és az emberi test között 20 cm távolságot kell tartani. 
 
 

IMPORTŐR: 
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