
הפעלת הצימוד
הסירו את סרט הבידוד שעל הסוללה לפני השימוש, 

הצמידו ככל האפשר את השלט ואת ההתקן, וודאו שאין 
הפרעות פיסיות או חסימות ביניהם. לחצו בו-זמנית 

על כפתור הכיבוי )OFF( ועל כפתור M בשלט הרחוק 
במשך 60 שניות לאחר הפעלת ההתקן עליו רוצים 

לשלוט. מנורת החיווי של השלט רחוק תהבהב, כעדות 
לכך שמתבצע תהליך של צימוד. ההבהוב של מנורת 

החיווי על ההתקן עצמו מציין כי הושלם תהליך הצימוד.

הסירו את כיסוי הסוללה והכניסו את סוללת ה-CR2032 למקומה. החזירו את כיסוי הסוללה למקומו

החלפת מצביםהדלקת האור

הגברת בהירות האור

הקטנת בהירות האור

כיבוי האור

כיוון טמפרטורת האור
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2 מפרט

הוראות

התקנת הסוללה

פונקציות
YLYK01YLמודל

 CR2032דגם סוללה
Bluetooth 4.2 BLEקישוריות אלחוטית
10°C ÷ 40°C- טמפרטורת עבודה

RH 0-85%טווח לחות בסביבת עבודה

הפסקת הצימוד
פתחו את יישומון Mi Home, מצאו ולחצו על ההתקן בדף הבית 

 .Set –  Remote Control של היישומון ולאחר מכן לחצו על
לחצו והחזיקו על מנת לבטל את הצימוד עם השלט רחוק.

Yeelight Remote Control מדריך למשתמש

הערה: הסוללה אינה כלולה בערכה.
הסוללה חייבת להיות מדגם 

.CR2032



1. אם רמת המתח של הסוללה הינה נמוכה, יש 
להחליפה בסוללה חדשה.

2. שימוש בדגם סוללה שונה מהמצוין עלול לגרום 
לסיכון בטיחותי.

3. שימוש של ילדים במוצר יהיה אך ורק תחת השגחת 
מבוגרים בכדי למנוע סיכון של בליעת הסוללה.

4. הסירו את הסוללה במידה והשלט רחוק נשאר ללא 
שימוש או מאוחסן למשך תקופה ארוכה.

היצרן והיבואן מצהירים בזאת כי ציוד זה הינו בתאימות עם 
הדירקטיבות והנורמות האירופאיות כולל נספחיהן.

יכולים  אתם  לסביבה  ידידותי  באופן  מהמוצר  היפטרות 
לסייע בהגנה על הסביבה! אנא זכרו לכבד את התקנות 
למרכז  מושבת  חשמלי  מוצר  העבירו  מגוריכם.  במקום 
טיפול בפסולת. חומרי האריזה ניתנים למחזור. העבירו את 

הציוד למרכזי איסוף מוכרים לצורך טיפול ומחזור .

5

8

6

7

אמצעי זהירות בטיחותיים

תעודת אחריות

EU התאמה לתקני

WEEE אזהרת

 שם  מלא: __________________________________________

כתובת: ___________________________________________

מקום הרכישה: ___________________ דגם :____________ תאריך רכישה :___________

תום תקופת האחריות: _______  כמפורט בתעודת האחריות. מספר סידורי: _____________

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים 
אחריות למוצר לתקופה של 3 חודשים ממועד הרכישה בכפוף 
לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית 
בלתי  שימוש  הבאים:  במקרים  תחול  לא  האחריות  הקנייה. 

נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או תקלה כתוצאה
מחדירת נוזל, במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות 

השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות באתר היבואן.
שריטות  זה  )ובכלל  וציפויים  צבע  כוללת:  אינה  האחריות 
חלקי  בציפוי,  קרעים  או  חתכים  סדקים,  שברים,  וקילופים(, 
וליקויים  תקלות  גומי,  חלקי  המוצר,  של  מתכת  או  פלסטיק 

כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור למתח חשמלי או דגם סוללה
שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:
1.  אחריות על המוצר הינה ל-3 חודשים ממועד הרכישה.
שאינו  וגורם  במידה  תבוטל  המכשיר  על  האחריות   .2

מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
 – עסקים  ימי  בין10-14   הינו  במעבדה  טיפול  זמן   .3
הלקוח  אחריות  על  הינו  שירות  למרכז  המוצר  מסירת 

ועל חשבונו.

www.mi-il.co.il נקודות איסוף באתר היבואן
supportmi@hemilton.co.il :תמיכה ושרות בדוא"ל

שם היצרן: קינגדאו יילינק טכנולוגיות מידע בע"מ
כתובת היצרן: פארק חדשנות בינלאומית, דרך סונגלינג 169, מחוז לאושן, קינגדאו, סין

היבואן:  המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8 , ישפרו סנטר, מודיעין 08-6852114


