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Functies

De verlichting 
aanze�en 

Helderheid 
verhogen

Helderheid 
verlagen

Schakelen 
tussen modi

Kleurtemperatuur 
aanpassen

De verlichting 
uitze�en

Model: YLYK01YL
Ba�erĳmodel: CR2032
Draadloze connectiviteit: Bluetooth 4.2 BLE
Bedrĳfstemperatuur: -10 ~ 40 °C
Vochtigheid: 0-85% relatieve luchtvochtigheid

Specificaties

Instructies
Koppelen
Verwĳder de afdekstrip van de ba�erĳ vóór gebruik, leg de afstandsbediening en het 
apparaat zo dicht mogelĳk bĳ elkaar en zorg ervoor dat er zich geen obstakels tussen de 
afstandsbediening en het apparaat bevinden. Druk op de knop OFF en M van de 
afstandsbediening binnen 60 seconden nadat het apparaat is ingeschakeld. Als het 
lampje van de afstandsbediening knippert, gee� dit aan dat het koppelen bezig is. Als het 
lampje van het apparaat knippert, is het koppelen voltooid.

Ontkoppelen
Open de Xiaomi Home-app, zoek het apparaat op de startpagina, tik erop en tik 
vervolgens op Instellen -> Afstandsbediening. Houd ingedrukt om de afstandsbediening 
te ontkoppelen.

Verwĳder het ba�erĳklepje en plaats de CR2032-ba�erĳ. Plaats het ba�erĳklepje terug.

De ba�erĳ plaatsen

Opmerking: De ba�erĳ wordt niet meegeleverd.
U moet een ba�erĳ van het model CR2032 gebruiken.
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Veiligheidsmaatregelen
1. Als de ba�erĳ bĳna leeg is, vervangt u deze door een nieuwe ba�erĳ.
2. Als u een ander ba�erĳmodel gebruikt, kan dit veiligheidsrisico's tot gevolg hebben.
3. Kinderen mogen dit product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken om 
te voorkomen dat de ba�erĳ wordt ingeslikt.
4. Verwĳder de ba�erĳ wanneer de afstandsbediening lange tĳd niet is gebruikt.

Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te 
kunnen raadplegen

Geproduceerd door: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Adres: F10-B4, Bldg. B, International Innovation Park, 169 Songling Rd.,
Laoshan District, Qingdao, China

AEEA-waarschuwing 

Milieuvriendelĳke verwĳdering
U kunt helpen het milieu te beschermen.
Houd rekening met de lokale voorschri�en. Lever defecte elektrische apparaten in bĳ 
een geschikt afvalverwerkingscentrum. Het verpakkingsmateriaal kan worden 
gerecycled. Gooi de verpakking op een milieuvriendelĳke manier weg en maak deze 
beschikbaar voor de inzamelservice voor materiaal dat kan worden gerecycled.

EU-conformiteitsverklaring

Wĳ, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., verklaren hierbĳ dat dit apparaat 
voldoet aan de toepasselĳke richtlĳnen en Europese normen en wĳzigingen.




