
Smart Lightstrip Uživatelská příručka



Přehled produktu

Pečlivě si přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí 
použití.

Světelný pásek (2 m)

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní 
v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný 
produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

UK zástrčka EU zástrčka

Datový kabel

Řídící jednotka

Konektor

Napájecí kabel

Napájecí adaptér
Krabička 
na přezky



Instalace
1. Zástrčku zarovnejte s napájecím 

adaptérem a poté ji do něj zasuňte. 
Zástrčku pootočte o 45° ve směru 
hodinových ručiček. Jakmile 
uslyšíte cvaknutí, zástrčka je 
správně nainstalována.

2.  Před připevněním světelného 
pásku očistěte povrch, na který 
chcete světelný pásek umístit.

3.  Napájecí kabel spojte s konektorem 
světelného pásku a zapojte napájecí 
adaptér do zásuvky.

Poznámka: Pro prodloužení světelného pásku můžete samostatně 
zakoupit Xiaomi Smart Lightstrip Extension.



Návod k použití

Tlačítko režimu
Stisknutí: Zapnutí světelného pásku

Postupné stisknutí: Procházení režimů

Stisknutí a podržení: Vypnutí světelného pásku

Tlačítko hudebního efektu

Stisknutí: Zapnutí/vypnutí funkce hudebního efektu

Po zapnutí této funkce se bude světlo měnit podle hudby.

Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home
Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládejte 
zařízení pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home. Stáhněte 
a nainstalujte aplikaci naskenováním QR kódu. Pokud je aplikace již 
nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. 
Nebo vyhledejte aplikaci "Mi Home/Xiaomi Home" v obchodě 
s aplikacemi a stáhněte a nainstalujte ji. Otevřete aplikaci Mi Home/
Xiaomi Home, klepněte na "+" v pravém horním rohu a poté podle 
pokynů přidejte své zařízení.

*Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl 
být brán jako výchozí.
Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, 
postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.



Chytré ovládání Apple HomeKit
1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Domácnost.
2. Klikněte na "Přidat příslušenství" a podle pokynů v aplikaci 

naskenujte QR kód na základně produktu nebo zadejte 8místný kód, 
který se nachází nad QR kódem, abyste získali přístup do aplikace 
Domácnost.

Poznámky:
Ujistěte se, že máte k dispozici Wi-Fi síť s přístupem k internetu (tento produkt 
nepodporuje 5 GHz sítě).
K ovládání tohoto příslušenství kompatibilního s Apple HomeKit je doporučeno 
používat systém iOS 10.0 nebo novější.
Na základně produktu je uveden instalační kód pro HomeKit, nesmíte ho ztratit.
Po obnovení továrního nastavení budete k přidání příslušenství do Apple HomeKit 
znovu potřebovat instalační kód.
iPad a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. a jsou registrovány ve 
Spojených státech a dalších zemích.

Propojení světelného pásku s Google Assistant
Přidejte Mi Home/Xiaomi Home do aplikace Google Assistant a ovládejte 
zařízení připojená k Mi/Xiaomi Home z aplikace Google Assistant.

1.Klepněte na       v aplikaci Google Assistant, vyhledejte "Mi Home/
Xiaomi Home", klepněte na "Link" a přihlaste se pomocí svého účtu 
Xiaomi.

2. Klepněte na       v Nastavení    Ovládání domácnosti přidejte zařízení 
a postupujte podle pokynů na obrazovce. Jakmile jsou účty propojeny, 
můžete zařízení ovládat pomocí asistenta Google.



Obnovení továrního nastavení

Propojení světelného pásku s Amazon Alexa
Přidejte Mi Home/Xiaomi Home do aplikace Amazon Alexa a ovládejte 
zařízení připojená k Mi Home/Xiaomi Home pomocí Amazon Alexa.

1. Klepněte na       v aplikaci Amazon Alexa, poté klepněte na 
"Skills & Games", vyhledejte "Mi Home/Xiaomi Home", vyberte 
požadovanou dovednost a klepněte na "Enable". Poté se přihlaste 
pomocí svého účtu Xiaomi.
2. Po úspěšném propojení účtů klepněte na DISCOVER DEVICES, abyste 
mohli přidat zařízení, a postupujte podle pokynů na obrazovce. 
Po propojení účtů můžete ovládat světelný pásek pomocí Amazon Alexa.

Poznámka: Název (Mi Home nebo Xiaomi Home) se liší podle zvoleného 
jazyka nebo oblasti.

Současně stiskněte a podržte tlačítko režimu a tlačítko hudebního 
efektu, dokud světelný pásek nezačne svítit. Když přestane svítit, 
znamená to, že bylo úspěšně obnoveno tovární nastavení.

Poznámka: Při použití světelného pásku v místě s novým síťovým 
připojením je potřeba obnovit tovární nastavení a znovu jej k síti připojit.

Slovní značka a loga Bluetooth   jsou registrované ochranné známky 
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek 
společností Xiaomi Inc. podléhá licenci. Ostatní ochranné známky 
a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.



Specifikace
Model: MJDD01YL
Výkonový faktor: 0,4
Jmenovitý příkon: 24 V        0.21 A, 5.1 W (2 m)   24 V        0.88 A, 21 W (10 m) 
Jmenovitý příkon (s adaptérem): 220 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0.05 A, 6.2 W (2 m)

           220 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0.12 A, 24 W (10 m)
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz,

Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy
Kompatibilní s: Android 4.4 & iOS 10.0 a novější
Provozní frekvence Wi-Fi: 2412 - 2472 MHz
Provozní frekvencece Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
Maximální výstupní výkon Wi-Fi: 18,95 dBm
Maximální výstupní výkon Wi-Fi: 4,81 dBm

Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, že je napětí vašeho napájecího 
zdroje vhodné pro tento výrobek. Používání výrobku s jiným než 
uvedeným napětím může způsobit poškození výrobku a bezpečnostní 
rizika.

Pouze pro použití v interiéru.
Aby se předešlo selhání výrobku, doporučuje se používat ho pouze 
v prostředí s teplotním rozsahem od -10 do 25 °C (14 až 77 °F).
Nevystavujte výrobek přímému kontaktu s vodou.

Pravidelně provádějte kontrolu stavu kabelu, napájecího zdroje a všech 
ostatních částí, zda nejsou poškozeny. Pokud je některá z částí 
poškozená, výrobek nepoužívejte.



Žárovky nejsou vyměnitelné. Po skončení životnosti světelného zdroje je 
nutné vyměnit celý světelný pásek.
Světelný pásek nepoužívejte, pokud je zakrytý nebo zabudovaný do 
povrchu.
Světelný pásek neotvírejte ani nestříhejte.
LED světelný pásek by měl být používán pouze s dodaným LED ovladačem.
Výrobek nerozebírejte, protože světelné diody mohou poškodit oči.
Výrobek není hračka a neměl by být skladován nebo zanechán na místech, 
které jsou přístupné malým dětem.
Světelný pásek lze prodloužit maximálně na 10 metrů.
Aby nedošlo k poškození výrobku, LED diodu uvnitř světelného pásku 
neohýbejte o více než 90 stupňů.
Světelný pásek nezapojujte do zásuvky, pokud je v obalu nebo navinutý 
na cívce.
Nepropojujte tento světelný pásek se světelným páskem od jiného 
výrobce. 
Připojení by měla být prováděna pouze pomocí dodaných konektorů 
a všechny otevřené konce by měly být před použitím uzavřeny.
Při běžném používání tohoto výrobku musí být mezi anténou a tělem 
uživatele dodržena vzdálenost alespoň 20 cm.
Světelný pásek není vhodný pro běžné vnitřní osvětlení a lze jej použít 
pouze k dekorativním účelům. 



UK - Prohlášení o shodě

EU - Prohlášení o shodě

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že 
rádiové zařízení typu MJDD01YL je v souladu s předpisy pro rádiová 
zařízení z roku 2017. Úplné znění britského prohlášení o shodě je 
k dispozici na této internetové adrese: 
http://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html.

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že 
rádiové zařízení typu MJDD01YL je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. 
Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové 
adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ
  
Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická 
a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by 
se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste 
měli chránit lidské zdraví a životní prostředí a odevzdat odpadní 
zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních 
elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní 
úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným 
negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. 
Ohledně informací se obraťte na instalační firmu nebo místní úřady více 
informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst.



Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
                (společnost Mi Ecosystem)
Adresa: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1
               Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong 
               Province, P.R. China

Další informace naleznete na www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz




