סקירת המוצר

כתב אחריות

הוראות

		
שם מלא:

כתובת:

מקום הרכישה:

דגם :

מועד רכישה :
מספר סידורי :

גוף המנורה

מנורה ניידת Portable LED
מדריך למשתמש

יש ללחוץ על לחצן טמפ' הצבע

יש ללחוץ על לחצן הבהירות כדי

יש ללחוץ על לחצן ההפעלה

כדי לשנות את גוון האור.

לשנות את מידת הבהירות.

כדי להדליק ולכבות את
המנורה.

לחצן מצבים
שקע הטעינה

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן .לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של  12חודשים ממועד הרכישה,
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 תקלה כתוצאה מחדירת נוזל ,במקרה של תיקון שלא באמצעות
אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות.
האחריות אינה כוללת :צבע וציפויים (ובכלל זה שריטות וקילופים) ,שברים ,סדקים ,חתכים או קרעים בכבלי וציפויי גומי,
חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר ,תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל ,חיבור למתח חשמלי או שימוש במתאם חשמלי
שונה מהמצוין בהוראות השימוש.
לידיעתך:
 .1אחריות על המוצר הינה ל 12-חודשים ממועד הרכישה.
 .2האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
 .3זמן טיפול במעבדה הינו בין  10-14ימי עסקים  -מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבונו.

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש ,ולשמור אותו לשימוש עתידי.
לחצן הבהירות מאפשר בחירה בין חמישה מצבי בהירות שונים ,בין  20%ל.100%-

כבל טעינה

תום תקופת האחריות :

בהתאם לכתב האחריות.

יצרן .Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd :
כתובת1st Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, :

לחצן טמפ' הצבע מאפשר בחירה בין חמישה מצבי טמפ' צבע שונים ,בין  2700ל 6500-מעלות

P.R. China

קלווין (.)K

יבואן :המילטון חשמל ואלקטרוניק ה בע"מ.

*המוצר אינו מגיע עם ספק כוח .ספקי הכוח המתאימים5V 1A, 5V 1.5A, 5V 2A :

כתובת :האופה  ,8מרכז עינב  -מודיעין.

אין להשתמש בספק כוח שאינו מתאים – הדבר עלול להוביל לפציעה ולנזק לרכוש.

למידע נוסף ,ניתן לבקר באתר www.mi-il.co.il

אין לטעון את המנורה דרך המחשב – הדבר עלול לגרום נזק למחשב.

התקנה

אזהרות

מאפיינים עיקריים

 .1מתאים לשימוש פנים בטמפ' סביבה של  25מעלות.

 .1יש להוציא את המנורה מהאריזה ולהעביר את מתג ההפעלה למצב .ON

המחוון ממוקם
בלחצן ההפעלה.

 .2יש להשתמש במקור חשמל מתאים.
 .3לפני פתיחת המכסה או החלפת הנורה ,יש לנתק את המנורה ממקור החשמל.
שטח תאורה רחב

בטוח לעיניים

תאורה ללא ריצודים

 .5אין להניח את המנורה על משטח עקום.

 .5איפוס
אם המנורה אינה נדלקת ,או בכל מקרה של תקלה ,יש לנתק את המנורה ממקור חשמל ולהעביר את

.6

מיועד לשימוש ביתי בלבד.

מתג ההפעלה למצב  .OFFכעת יש להמתין  3שניות ,להעביר את המתג למצב  ONולחבר את המנורה

.7

אין להשליך מכשירי חשמל יחד עם פסולת ביתית רגילה .יש להשתמש במתקני מחזור מתאימים.

שוב למקור חשמל .פעולה זו מאפסת את המנורה.

זווית מתכווננת

טמפ' צבע מתכווננת

בהירות מתכווננת

 :OFFהסוללה כבויה

לסביבה ולבריאות האדם.
מפרט

 .2יש לחבר את כבל הטעינה לחיבור הטעינה  Micro-USBשבבסיס המנורה מצד אחד ולמקור חשמל
מצד שני.
 .3יש להסיט שמאלה את לחצן ההפעלה כדי להדליק את המנורה.
 .4מחוון הטעינה מציג את המצבים הבאים:
המחוון מראה

מה זה אומר

אור אדום דולק

לקבלת מידע בנושא השלכה ומחזור ,ניתן לפנות אל הרשות המקומית .השלכה של מכשירי חשמל באתרי
הטמנת פסולת עלולה להוביל לחלחול של חומרים מסוכנים למי תהום ולמערכת המזון ובכך לגרום נזק

מפרט

 :ONהסוללה פועלת

 .4במקרה של ספק ,יש להתייעץ עם שירות הלקוחות של היבואן.

מנורה נטענת

דגם

YLTD02YL

עוצמת הארה (לוקס)

( 330lmבטעינת חשמל של  5וולט)
( 260lmבטעינת סוללה)

טמפרטורת צבע

 2,700עד  6,500קלווין

טמפרטורת הפעלה

 -10עד  40מעלות צלזיוס

לחות הפעלה

 0%-85%לחות יחסית

הסוללה בטעינה

מתח כניסה

 5וולט DC

אור אדום כבוי

הסוללה טעונה במלואה

הספק נומינלי

 5ואט ( x 0.05 60ואט/מודול )LED

אור צהוב מהבהב

לסוללה נשארו פחות מ .10% -יש לטעון בהקדם

סוללה

סוללת  Li-ion polymer 3.7וולט 2000mAh

 .8בכל מקרה של פגם בכבל החשמל ,יש להחליף את הכבל במקורי אצל היצרן למניעת סכנות.
חיי סוללה ארוכים
במיוחד

קומפקטי ונייד

חסכוני בצריכה
וידידותי לסביבה

אמצעי זהירות
 .1יש לוודא שספק הכוח מתאים למוצר .שימוש בספק כוח שאינו תואם עלול לגרום נזק ואף סכנת פציעה.
 .2לא ניתן להחליף את מודול ה LED-ומודול הטעינה .אין לנסות לפרק את המוצר .כאשר מקור האור
נחלש ומתקרב לסוף חיו ,יש להחליף את המוצר כולו.
 .3המנורה מתחממת במהלך הפעולה .יש לדאוג לאוורור כדי לאפשר פיזור תקין של החום.
 .4אין לחשוף את המוצר למים או לתנאי עבודה קיצוניים (כגון טמפ' ולחות קיצוניים).

 .9לא ניתן להחליף את מודול ה LED-של המוצר.
 .10אין לפרק את המוצר .הדיודה שפולטת את האור עלולה לגרום נזק לראייה.

הצהרת תאימות של האיחוד האירופי
היצרן והיבואן מצהירים בזאת כי ציוד זה תואם להנחיות ,הנורמות והתיקונים הרלוונטיים של האיחוד האירופי

