
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xiaomi Yeelight Crystal Ceiling Light Mini 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
  



   
 

 

BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! 
.pUM�N��KDV]QiODWED�YpWHO�HOĘWW�ROYDVVD�HO� figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
N|QQ\HQ�pV�HJ\V]HUĦHQ�WXGMD�KDV]QiOQL� 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
$�NpV]�OpN�IXQNFLyL�pV�WXODMGRQViJDL�HOĘ]HWHV�ILJ\HOPH]WHWpV�QpON�O�PHJYiOWRzhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
0LQGLJ�WDUWVD�EH�D]�DOiEEL�HOĘtUiVRNDW�D�NpV]�OpN�KDV]QiODWD�VRUiQ��(]]HO�FV|NNHQWKHWL�WĦ]��iUDP�WpV�
és egyéb balesetveszély kockázatát. A használati utasításban leírtaktól HOWpUĘ� KDV]QiODW�
UHQGHOOHQHVQHN�PLQĘV�O��pV�D�NpV]�OpNHN�PHJURQJiOyGiViKR]�YDJ\�VpU�OpVHNKH]�YH]HWKHW. Cégünk 
nHP� YiOODO� IHOHOĘVVpJHW� D]RNpUW� D� NiURNpUW�� DPHO\HN� D� QHP� UHQGHOWHWpVV]HUĦ� KDV]QiODW� YDJ\� KLEiV�
használat miatt keletkeztek. 

x A készülék csak beltéri használatra, mennyezetre való felszerelésre alkalmas, az optimális 
KĘPpUVpNOHW�NE�����& 

x 7LORV�D�OiPSiW�QHGYHV�YDJ\�HOHNWURPRVDQ�YH]HWĘ�DODS]DWUD�U|J]tWHQL� 
x 5REEDQiVYHV]pO\HV�KHO\HNHQ�W|UWpQĘ�KDV]QiODWUD�nem alkalmas! 
x A lámpát csak sík felületre helyezze fel! 
x A készülék csak otthoni használatra alkalmas, LSDUL�FpO~�DONDOPD]iVUD�QHP�PHJIHOHOĘ  
x $� OiPSiW� FVDN� D� OiPSD� PĦV]DNL� HOĘtUiVDLQDN� PHJIHOHOĘ� Ki]WDUWiVL� YLOODPRV� KiOy]DWKR]�

csatlakoztassa. 
x Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a termék részein rongálódásokat észlel. 
x Class I lámpatest (földelés szükséges). 
x A fényIRUUiV�QHP�FVHUpOKHWĘ. Ne kísérelje meg a fényforrást saját maga cserélni. Ha a fényforrás 

elérte az élettartama végét, ki kell cserélni az egész lámpát. 
x $�/('�PRGXOW�QH�V]HUHOMH�V]pW��PHUW�N|]YHWOHQ�NRQWDNWXV szemkárosodást okozhat. 
x Csak a NpV]�OpNQHN� PHJIHOHOĘ� KiOy]DWL� IHV]�OWVpJJHO� UHQGHONH]Ę� HOHNWURPRV� KiOy]DWUD�

FVDWODNR]WDVVD�D�NpV]�OpNHW��(J\pE�HVHWEHQ�D�NpV]�OpN�PHJKLEiVRGKDW��YDODPLQW�iUDP�WpV�pV�
WĦ]�YHV]pO\H�iOOKDW�IHQQ�� 

x A készülék alkalmazással vagy WiYYH]pUOĘYHO (nem tartozék) LV�PĦN|GWHWKHWĘ��+D�LO\HQ�PyGRQ�
NDSFVROMD� OH� D� OiPSiW�� D]� QHP� NDSFVROMD� OH� D� OiPSiW� D]� HOHNWURPRV� KiOy]DWUyO�� (]pUW�
karbantartás, le-, és felszerelés ilyen állapotban nem lehetséges, mert baleset- és 
életveszélyes.  

x Ne tegye ki a készüléket s]pOVĘVpJHVHQ�PDJDV�YDJ\�DODFVRQ\�KĘPpUVpNOHWQHN��YDODPLQW�WĦ]Ę�
napsugárzásnak. 

x Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, 
esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról 
D�WĦ]HVHWHN�PHJHOĘ]pVH�pUGHNpEHQ� 

x 1H�KDJ\MD�D�NpV]�OpNHW�NLVJ\HUPHNHN�V]iPiUD�HOpUKHWĘ�KHO\HQ� 
x $� NpV]�OpN� QHP� MiWpN�� *\HUPHNHN� PLQGHQ� HVHWEHQ� NL]iUyODJ� V]�OĘL� IHO�J\HOHW� PHOOHWW�

használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit NLVJ\HUPHNHN�HOĘO�
elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak! 

x $�NpV]�OpNHW�KĦY|V��V]iUD]�pV�SRUPHQWHV�KHO\HQ�WiUROMD� 
x A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. $�V]DNV]HUĦWOHQ�

MDYtWiVRN�MHOHQWĘV�YHV]pO\W�MHOHQWHQHN�D�IHOKDV]QiOy�V]iPiUD. 
x .DUEDQWDUWiV�HOĘWW�áramtalanítson!  
x Beázás esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 

PHOHJtWĘ���V]iUtWy�HV]N|]W��SO��KDMV]iUtWy��PLNURKXOOiP~�V�WĘ��VWb. 



   
 

 

x Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
x 1H�KDV]QiOMD�D�NpV]�OpNHW�H[WUpP�KĘPérsékleti körülmények között, mivel ez megrövidítheti a 

készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort. 
x Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 

alaplapjában. 
x Huzamosabb használat esetén a lámpa IHOPHOHJHGKHW��(]�QRUPiOLV�MHOHQVpJ� 
x $�OiPSiW�~J\�V]HUHOMH�IHO��KRJ\�OHJDOiEE����FP�WiYROViJUD�OHJ\HQ�DQWHQQiWyO�pV�HPEHUL�WHVWWĘO� 

 
 
Tisztítás 

x $�OiPSiW�D�WLV]WtWiV�HOĘWW�OH�NHOO�kapcsolni az elektromos hálózatról.  
x $� OiPSD�PĦN|GpV� N|]EHQ�� LOOHWYH� HJ\� LGHLJ� D]XWiQ� LV� YDOyV]tQĦOHJ� IRUUy� OHV]�� 7LV]WtWiV� HOĘWW�

hagyja OHKĦOQL�D�OiPSiW�  
x Ne használjon durva, karcolódást okozó tisztítószert a lámpa tisztításához. A lámpát száraz, 

SXKD�NHQGĘYHO�NHOO�OHW|U|OQL�� 
x A lámpa tisztítása FVDN�D�N�OVĘ�IHO�OHWpUH�NRUOiWR]yGLN� 

 

-(//(0=ė. 
 
Modell:   </;'��</ 
6]tQKĘPpUVpNOHW�  �700K 
)pQ\HUĘ�   670 lm 
Névleges teljesítmény: 10W 
Teljesítmény veszteség. 0,� 
Élettartam:   .E���������yUD 
Bemeneti feszültség: 220-���9�a������ Hz Max. 0.08A 
0ĦN|GpVL KĘPpUVpNOHW� -10�& ~ +40�& 
0ĦN|GpVL�SiUDWDUWDORP� ���a�����5+ 
Érzékelési LGĘ�  60 mp 
 

�0LQGHQ�DGDW�EHOVĘ�ODERUDWyULXPL�N|U�OPpQ\HN�N|]|WW�PpUW�HUHGPpQ\��pV�D�N�O|QE|]Ę�KDV]QiODWL�V]RNiVRN�pV�D�N|UQ\H]HW�
YiOWR]iVD�PLDWW�D�YDOyViJEDQ�HOWpUKHWQHN� 
 
Érzékelési tartomány: a lámpa és a padló között a megadott sugárban (R): 120cm �  R � 200cm 
 
Megjegyzések: 
 
$�OiPSD�D]�HOVĘ�EHNDSFVROiV�DONDOPiYDO�WHV]W�PyGED�NDSFVRO��$]�|QYL]VJiODW�DNNRU�IHMH]ĘGLN�EH��KD�
nem észlel emberi tevékenységet az elVĘ�WHV]W�VRUiQ. 
 
Az érzékelési tartományEDQ� W|EE�KLEDIRUUiV� LV� OHKHWVpJHV�� N|]W�N�D� IHOKDV]QiOy�PDJDVViJD��EHOVĘ�
KĘPpUVpNOHW��VWE�� 
 
Az érzékelési tartomány VXJDUD����FP magassági szintet tekinti érzékelési magasságnak 
 
Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2012����(8 európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
7RYiEEL�LQIRUPiFLyW�D�KHO\L�|QNRUPiQ\]DWWyO�YDJ\�N|UQ\H]HWYpGHOPL�V]HUYHNWĘO�NpUKHW� 
 
  



   
 

 

Gyártó: 
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. �DQ�0L�(FRV\VWHP�&RPSDQ\� 
Cím: F10-B4, Bldg. B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd., /DRVKDQ�'LVWULFW��4LQJGDR��
266101, Shandong, China 
 
0HJIHOHOĘVpJL�Q\LODWNR]DW��.LYRQDW� 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a NpV]�OpN� PHJIHOHO� D� UHQGHOWHWpVV]HUĦ� KDV]QiODWQDN� pV� D]�
HOĘtUiVRNQDN�PHJIHOHOĘHQ�WHUPpNPDWULFiYDO��MyWiOOiVL�MHJJ\HO�pV�PDJ\DU�Q\HOYĦ�KDV]QiODWL�~WPXWDWyYDO�
kerül forgalomba. 
$� J\iUWy� iOWDO� N|]]pWHWW� Q\LODWNR]DW� DODSMiQ� D� WHUPpN�&(�PHJIHOHOĘVpJL� MHOOHO� NHUül a forgalomba a 
���������;;,,������,.,0�UHQGHOHW���������EHNH]GpVpQHN�PHJIHOHOĘHQ� 
 
0LQĘVpJWDQ~VtWiV 
$�IRUJDORPED�KR]y� WDQ~VtWMD��KRJ\�D�NpV]�OpN�D��������� �,,,������ ,S0-%N0��6]�� UHQGHOHWEHQ�HOĘtUWDN�
szerint megfelel a leírásbaQ�V]HUHSOĘ�PĦV]DNL�MHOOHP]ĘNQHN�pV�D���������(8�GLUHNWtYiQDN� 

A DOBOZ TARTALMA 
x Yeelight Crystal Ceiling Light Mini 
x Csavarok, tipli 
x Használati útmutató 
x Jótállási jegy 

ÁTTEKINTÉS 
 

                                           
 

 
  

  
 

gQPHWV]Ę�FVDYar Tipli Szilikon betét 
 

 

Figyelmeztetés: $�YLOODPRV�EHV]HUHOpVW� FVDN szakember és a biztonsági 
HOĘtUiVRN betartásával végezheti el�� $� IHOV]HUHOpV� HOĘWW� iUDPWDODQtWVRQ��
KRJ\� HONHU�OMH� D]� iUDP�WpVW�� $� IHOV]HUHOpVQpO� N|YHVVH� D� KDV]QiODWL�
utasításban leírtakat! A WHUPpNHW� I|OGHOpVVHO� NHOO� HOOiWQL� 1HP�PHJIHOHOĘ�
IHOV]HUHOpV�HVHWpQ�WĦ]��iUDP�WpV�NRFNi]DWD� IRUGXOKDW�HOĘ�� LOOHWYH a lámpa 
leeshet.  

 

  

Vezeték 

bekötés 

Vezetékdoboz

fedél 

Lámpatest hátulnézet (O|OQp]HW 

Szilikon hüvely 



   
 

 

FELSZERELÉS 
 
I. Lyukak fúrása 
 
1. Csomagolja ki a terméket, majd távolítsa el a lámpabúrát úgy, hogy 
elforgatja az órajárással ellentétesen.  
2. Helyezze a hátlapot a felszerelés helyéUH�pV�MHO|OMH�PHJ�D�U|J]tWĘ�
helyeket a lyukak számára, majd vegye el a hátlapot. 
3. Fúrjon két legalább 40 PP�PpO\�� �� PP� iWPpUĘMĦ� O\XNDW, majd 
nyomja be a tipliket a lyukakba. 
 
 
 
 
II. A hátlap rögzítése 
 
1. Vezesse át a kábeleket a hátlap szilikon hüvelyén. 
 
2. Rögzítse a hátlapot D]� |QPHWV]Ę� FVDYDURNNDO� D�
PHQQ\H]HWKH]�pV�HOOHQĘUL]]H��KRJ\�stabilan rögzítve van.  
 
 
 
 
 
III. A vezetékek bekötése 
 
Csupaszítsa le a vezetékeket 6–8 mm hosszúságban és kösse be a fázis, a 
nulla és a földelés vezetéket. A bekötéseket csavarral rögzítse. Óvatosan 
húzza meg a YH]HWpNHNHW��KRJ\�HOOHQĘUL]]H�D�VWDELO�EHN|WpVW� Majd rögzítse 
csavarokkal a vezetékdoboz fedelét.  
 

 
 

 
 

* A készüléket földeléssel kell ellátni! 
 
 

 
  

6-8 mm 



   
 

 

IV. A lámpabúra felhelyezése 
 

Helyezze fel a lámpabúrát az órajárás szerinti elforgatással.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelem: fHOV]HUHOpV�XWiQ�HOOHQĘUL]]H��KRJ\�D�OiPSD�PHJIHOHOĘHQ�U|J]�OW-H��1HP�PHJIHOHOĘ�U|J]tWpV�
HVHWpQ�WĦ]��iUDP�WpV�NRFNi]DWD�IRUGXOKDW�HOĘ��Llletve a lámpa leeshet. 
 

TULAJDONSÁGOK 
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