הכרת המוצר

אופן השימוש במוצר
 .1פתח את המכסה האחורי
א .כאשר אתה משתמש במנורת הלילה בפעם
הראשונה ,סובב את הכיסוי האחורי נגד כיוון השעון
כדי לפתוח אותה ,ולאחר מכן התקן  3סוללות .AA

 .2כיוונון בהירות

 .3נעילת המכסה האחורי
א .ודא שהסימן מיושר עם
הסמל
 ,הנח את
הכיסוי על מנורת הלילה,
וסובב את המכסה עד
ב .אם הכיסוי האחורי מחובר למשטח כלשהו ,סובב את
מנורת הלילה נגד כיוון השעון כדי לפתוח אותו.

שהסמל
מיושר עם הסימן.
ב .יישר את הסימנים על מנורת
הלילה ואת החלק הפנימי
של המכסה האחורי ,ולאחר
מכן סובב את מנורת הלילה
עם כיוון השעון.

 .4תליית מנורת הלילה
א .הסר את סרט המגן מהמכסה האחורי והצמד את מנורת הלילה למשטח הרצוי.

 .5כשמנורת הלילה מזהה תנועה בחשכה ,היא תידלק
באופן אוטומטי ל 15-שניות.

ב .הדבק את וו התלייה למכסה האחורי על מנת לתלות את מנורת הלילה.

חשוב לזכור!
 .2אין לכסות את חיישן התנועה .נקו את מנורת הלילה במטלית רכה.
אין להשתמש בממיסים קורוזיביים.
 .3אין להתקין את מנורת הלילה ליד מקורות חום )מזגנים ,רדיו,
מכשירי אדים וכו'( .יש להימנע מאור שמש ישיר.
 .4בעת התקנת מנורת הלילה ,יש לוודא שהלוגו שבחזית אינו מוטה.
 .5לאחר פרק זמן מסוים ,עוצמת הבהירות של מנורת הלילה תקטן .זֶה
נובע מהיחלשות הסוללות במוצר .יש להחליף את הסוללות ולהשליך
את הסוללות הישנות בעמדת המיחזור המקומית.
הוראות בטיחות
 .1לשימוש ביתי בלבד.

* מנורת הלילה מזהה תנועה ממרחק של עד  5-7מטרים
מלפנים ו 2-3 -מטר מצידיה .זווית ההפעלה שלה היא
 .°120יעילות גלאי התנועה תלויה בטמפרטורת החדר,
צורת האובייקט הנע ,ומהירות התנועה.

 .2רמת תאורה .Class III
 .3אין להשליך מכשירים חשמליים כפסולת עירונית לא
ממוינת  -יש להשתמש במתקני מיחזור נפרדים.
לשאלות יש לפנות לרשות המקומית.

הוראות בטיחות  -המשך
במידה ומכשירים חשמליים מושלכים למזבלות או בשטחים פתוחים ,חומרים מסוכנים עשויים לדלוף ולחלחל לתוך מי התהום ,ולהזיק לבריאות
שלך ולבריאות הסביבתית.
 .4לא ניתן להחליף את מודול ה LED -במוצר.
 .5אין לפרק את המוצר .הדיודה פולטת אור ) (LEDעלולה לגרום נזק לעינייך.
מפרט טכני
דגםMJYD01YL :
משקל :כ 72-גרם
צריכת אנרגיה 0.25 :וואט
טווח טמפרטורת הפעלה-10°C ÷ +40°C :
מידות 84x84x36 :מ"מ
עוצמת הארה0.7lm / 3.8lm :
יצרן) Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. :חברה מקבוצת (Mi Ecosystem
כתובתQingdao Innovation Park B, Qingdao, China :

פרטי היבואן :המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ ,רח' האופה  ,8מודיעין.

קרא בעיון את המדריך לפני השימוש במוצר.

כתב אחריות
שם מלא __________________:כתובת___________________ :
מקום הרכישה ______________ :דגם  ________:תאריך רכישה ______:
תום תקופת האחריות  __________ :כמפורט בתעודת האחריות.
מספר סידורי __________:
מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן .לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר זה לתקופה של  3חודשים מתאריך הקנייה
בכפוף לתנאים הבאים :אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה .האחריות לא תחול במקרים הבאים :שימוש בלתי
נאות ,שבר מכל סיבה שהיא ,נזק לקוח או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו
והמפורטות בגוף תעודת האחריות .האחריות אינה כוללת :צבע ,חלקי פלסטיק או זכוכית של המוצר ,חלקי גומי ,חיבור למתח
חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש ,נזילות של סוללות .
לידיעתך:
.1
.2
.3
.4

אחריות על המוצר הינה ל 3 -חודשים בלבד.
האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
זמן טיפול במעבדה הינו בין  10-14ימי עסקים  -מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבונו.
רשימת נקודות שירות מפורטת באתר . www.mi-il.co.il

