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Functietoets

Productoverzicht

Lampbehuizing

Laadpoort

Oplaadkabel

* Er wordt geen adapter meegeleverd; 5V/1A, 5V/1,5A-, 5V/2A-adapters worden ondersteund.
Laad de lamp niet op met de computer, omdat dit de computer kan beschadigen.
Gebruik geen adapter die geen keurmerk hee� om persoonlĳk letsel en schade aan 
eigendommen te voorkomen. 
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Instructies

Druk op de aan/uit-knop 
om de lamp in en uit te 

schakelen.

Druk op de knop voor 
helderheid om de helderhe-

id aan te passen.

Druk op de knop voor 
kleurtemperatuur om de 
kleurtemperatuur aan te 

passen.

Druk op de knop voor helderheid om de helderheid tussen 20-100% aan te passen met 
vĳf aangepaste helderheidsniveaus.
Druk op de knop voor kleurtemperatuur: om de kleurtemperatuur aan te passen 
tussen 2700 - 6500K en vĳf niveaus kleurtemperatuur.

Installeren

Oplaadbaar, model: YLTD02YL

1. Haal de lamp uit de verpakking en zet de aan/uit-schakelaar aan de onderkant op "ON".

ON: De accu is ingeschakeld

OFF: De accu is uitgeschakeld

2. Sluit de oplaadkabel aan op de Micro-USB oplaadpoort op het basisstation en sluit de kabel aan 
op een stopcontact.

3. Druk op de aan/uit-knop om de lamp in te schakelen.

4. De oplaadindicator gee� de accustatus als volgt weer.
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Indicator-status

Rood lampje aan

Rood lampje uit

Geel knipperend lampje

Statusbeschrĳving

De accu wordt opgeladen

De accu is volledig opgeladen

Laad de accu kort op wanneer het accuniveau lager is dan 10%

Specificaties

Specificaties

Kleurtemperatuur:
Bedrĳfstemperatuur:
Bedrĳfsvochtigheid:

Ingangsspanning:
Nominaal vermogen:

Accu:

Oplaadbaar
330 lm (via oplaadkabel, 5 V)

260 lm (via ingebouwde accu)
2.700 - 6.500 K
 -10 t/m 40°C 

0-85% RV
DC 5V

5 W (60 × 0,05 W/LED-module)
li-ion polymeeraccu 3,7 V 2000 mAh

Lichtstroom: 

De indicator bevindt zich 
bĳ de aan/uit-knop.

5. Resetfunctie

Als de lamp niet werkt of als er een storing optreedt, koppelt u de externe voeding los en zet u de 
aan/uit-schakelaar aan de onderkant op OFF. Zet de lamp 3 seconden later op ON en sluit de kabel 
aan op een stopcontact om de lamp te rese�en.
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Veiligheidsvoorschri�en

1. Controleer of de adapter voor dit product van toepassing is. Onjuist gebruik kan    
schade en veiligheidsrisico's veroorzaken.
2. LED-module en laadmodule kunnen niet worden vervangen. Probeer het product niet 
uit elkaar te halen. Wanneer de lichtbron het einde van de levensduur hee� bereikt, 
moet de hele lamp worden vervangen.
3. De lamp produceert warmte tĳdens bedrĳf. Zorg voor dwarsventilatie om 
warmteafvoer te vergemakkelĳken.
4. Blootstelling aan water of werken onder extreme omstandigheden (bĳv. buiten het 
bereik van de bedrĳfstemperatuur en vochtigheid) is verboden.

Belangrĳkste functies

Niet-flikkerende verlichting Beschermemd voor ogen

Instelbare kleurtemperatuur Instelbare hoek

Energiezuinig en milieuvrien-
delĳk

Compact en draagbaar Zeer lange accuduur

Groot lichtoppervlak

Instelbare helderheid
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1. Geschiktheid voor gebruik "binnenshuis", de bĳbehorende omgevingstemperatuur is 25°C.

2. Gebruik de stroombron op de juiste wĳze in de deur. 

3. Schakel de stroom uit voordat u het deksel opent of de lamp vervangt. 

4. Neem bĳ twĳfel contact op met een erkend elektricien.

5. Plaats de armatuur niet op het schuine vlak.

6.               Alleen voor huishoudelĳk gebruik.

7.                Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd huishoudelĳk afval. Gebruik 
               hiervoor aparte inzamelpunten. Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie 
over de beschikbare methoden voor inzameling. Als elektrische apparaten worden afgevoerd 
naar stortplaatsen, kunnen gevaarlĳke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen 
terechtkomen, wat schadelĳk is voor  uw gezondheid en welzĳn.

8. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een erkenden 
servicemonteur om veiligheidsrisico's te voorkomen.

9. De LED-module kan niet worden vervangen.

10. Haal het product niet uit elkaar. De lichtgevende diode kan uw ogen beschadigen. 

Waarschuwing 

          EU-verklaring van conformiteit

Wĳ, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd, verklaren hierbĳ dat deze 
apparatuur voldoet aan de geldende richtlĳnen en Europese normen en amendementen.

Geproduceerd door: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Adres: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1st Keyuan Weiyi Road, Laoshan 
District, Qingdao City, Shandong Province, P.R. China
Ga voor meer informatie naar www.mi.com

Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door. Bewaar hem 
om te raadplegen




