Inteligentny Ściemniacz Yeelight
Instrukcja Obsługi

Opis urządzenia
Pokrętło

Dioda

Przycisk
parowania
*Akumulator musi zostać zakupiony osobno.

Instrukcja montażu
1. Przed użyciem ściemniacza, włóż do niego baterię. Zalecane zostały podane w parametrach.
2. Przynieś ściemniacz do tego samego pokoju co urządzenie
Yeelight, włącz urządzenie i przytrzymaj przycisk parowania
przez 3s. Dioda będzie migać podczas parowania i urządzenie
zasygnalizuje, gdy parowanie zostanie ukończone.
3. Montaż:
Metoda A: Ściągnij taśmy przylepne i przyklej w dowolnym
miejscu.
* Upewnij się, że miejsce gdzie ma być przylepiony ściemniacz jest czyste oraz suche.

Metoda B:
Ściągnij haczyk z tyłu ściemniacza i zaczep go w wymaganym
miejscu.

Usunięcie sparowania
1. Otwórz aplikację i naciśnij na urządzenie Yeelight,
które nie chcesz, by było już powiązane ze ściemniaczem.
2. Naciśnij „Remote controller and switch”, wybierz
ściemniacz i przesuń w lewo, aby go usunąć.

Funkcje
1. Pokrętło

Naciśnięcie: Włączenie/Wyłączenie urządzenia Yeelight
Przekręcanie: Ściemnianie światła.
Przytrzymanie: Zmiana koloru światła (jeśli urządzenie obsługuje tę
funkcję)
Naciśnięcie+Przekręcanie: Dostosowanie temperatury kolorów
Podwójne naciśnięcie: Tryb nocny/dzienny

2. Dioda

a) Dioda będzie migać podczas parowania.
b) Jeśli będziesz używał ściemniacza, aby sterować urządzeniem Yeelight,
dioda będzie migać przy każdej czynności.

3. Przycisk parowania

W przeciągu minuty po włączeniu urządzenia Yeelight, przytrzymaj przycisk parowania przez 3s. Dioda będzie migać podczas parowania. Urządzenie zasygnalizuje, gdy parowanie zostanie ukończone.
* Jeśli sparowane urządzenie nie będzie działać, wyłącz przełącznik, do
którego jest podłączony i uruchom urządzenie ponownie.

Parametry
Inteligentny Ściemniacz Yeelight
Model: YLKG08YL
Zalecany model baterii: CR2032
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.2 BLE
Temperatura robocza: -10~40°C
Wilgotność robocza: 0%-85%RH

Bezpieczeństwo
1. Jeśli stan baterii ściemniacza jest niski, należy ją jak najwcześniej wymienić. Aby dokonać wymiany, należy odkręcić
za pomocą śrubokręta tylną pokrywę ściemniacza.
2. Używanie innych baterii niż zalecane może doprowadzić
do uszkodzenia ściemniacza.
3. Ściemniacz powinien znajdować się poza zasięgiem dzieci.
4. Jeśli ściemniacz nie będzie używany przez długi czas,
należy wyjąć z niego baterię.

