Postup montáže

Popis produktu

Osvětlovací
lišta (2 m)

Ovladač

Datový kabel (1,5
m)

Konektor

Rychlé sestavení

Adaptér*

Napájecí kabel

Zapojte do adaptéru, otočte ve směru
hodinových ručiček o 45 stupňů a
zacvakněte na místo.

Očistěte montážní povrch.

Přilepte k montážnímu povrchu.

Zařízení ovládejte a nechte spolupracovat s dalšími chytrými zařízeními v aplikaci Mi Home.
1. Instalace aplikace Mi Home
Naskenujte QR kód, nebo si v obchodu s aplikacemi stáhněte aplikaci Mi Home.
2. Přidejte zařízení
Pro přidání zařízení otevřete aplikaci Mi Home, klepněte na „+“ v pravém
horním rohu a poté pokračujte podle výzev.
Poznámka: Verze aplikace Mi Home může být aktualizovaná, proto prosím postupujte podle
pokynů aktuální verze aplikace.

Připojte zařízení Mi Device pomocí funkce Google Assistant
Přidejte službu Mi Home do aplikace Google Assistant, abyste mohli ovládat zařízení připojená k Mi
Home pomocí Google Assistant.
1. Klepněte na
v aplikaci Google Assistant, vyhledejte „Mi Home“, klepněte na „Link“ (Propojit) a přihlaste se do svého
účtu Xiaomi.
2.
v Settings (Nastavení)> Home control (Ovládání domácnosti), abyste zařízení přidali a postupujte podle uvedených
Klepnět pokynů. Jakmile jsou
e na
propojeny, můžete vaše zařízení Mi ovládat pomocí Google Assistant.
Připojte a zapojte napájení.
* Určující je skutečné provedení.

Klepněte na „

□“, abyste osvětlovací lištu
□“, abyste

Připojení zařízení Mi pomocí Amazon Alexa

zapnuli/vypnuli, poté stiskněte „
vybrali požadovanou barvu.

EU zástrčka

Přidejte Mi Home do aplikace Amazon Alexa a budete moci ovládat zařízení připojená k Mi Home pomocí asistenta Amazon
Alexa.
1.
v aplikaci Amazon Alexa, poté klepněte na „Skills & Games“ (Dovednosti a hry), vyhledejte „Mi Home“, vyberte
Klepně správnou dovednost a klepněte na
te na
Poté se přihlaste do vašeho účtu Xiaomi.
„Enable
“
2. Po úspěšném propojení účtů klepněte na DISCOVER DEVICES (Najít zařízení), abyste zařízení přidali a
postupujte podle uvedených pokynů. Jakmile jsou účty propojeny, můžete vaše zařízení Mi ovládat pomocí
Amazon Alexa.

UK zástrčka

Prodloužení osvětlovací
lišty (1 m/ks)

* Nutno dokoupit.

Reset do továrního nastavení
Abyste mohli osvětlovací lištu prodloužit, je nutné zakoupit prodloužení osvětlovací lišty Yeelight Lightstrip Plus
Extension. Zarovnejte konce původní osvětlovací lišty se samčím konektorem prodloužení Lightstrip Plus Extension a
umístěte je do spojovacího prvku. Před přidáním dalšího prodloužení se přesvědčte, že je každý spoj správně
proveden.

Odpojte napájecí adaptér, stiskněte tlačítko napájení a adaptér opět připojte. Tlačítko přidržte stisknuté po
dobu 5 sekund, dokud se v osvětlovací liště nezačnou měnit barvy (červená, zelená a modrá), poté tlačítko
uvolněte. Reset je proveden, když se světlo změní na žlutou barvu. Tento postup je třeba provést pokaždé, když
změníte síť Wi-Fi.

Specifikace

Upozornění

Model: YLDD04YL

1. Před použitím tohoto produktu se prosím ujistěte, že je napájecí napětí pro tento produkt vhodné.

Provozní teplota: -10 ~ 40 °C Jmenovitý

Použití produktu s jiným napětím, než uvedeným ve specifikacích může produkt poškodit a vést k

příkon: 24 VDC, 0,21 A, 5,1 W (2 m)

nebezpečným situacím.

Likvidace a recyklace (OEEZ)
Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že produkt nesmí být v rámci Evropské unie likvidován v
rámci běžného domácího odpadu.

2. Pouze pro použití v interiéru.

Aby nedošlo ke vzniku škod na životním prostředí nebo lidském zdraví v důsledku neřízené likvidace odpadu, nechte
produkt zodpovědně recyklovat, abyste podpořili udržitelné opakované využití materiálových zdrojů.

3. Aby nedošlo k předčasnému selhání produktu, musí být produkt používán v prostředí s teplotou v rozmezí: 14 až
104 °F (-10 až 40 °C).

Pro vrácení zařízení využijte systémy sběru a recyklace, nebo kontaktujte prodejce, kde jste

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

4. Zařízení nevystavujte působení vody.

produkt zakoupili. Zde můžete produkt předat k řádné recyklaci.

Kompatibilní s: Android 4.4 a iOS 8.0 nebo vyšší mi verzemi

5. Pravidelně kontrolujte kabel, napájení a další části na případné poškození. Pokud je některá část poškozena,
produkt nesmí být používán.

Vlastnosti produktu

6. Žárovky nelze vyměnit. Pokud světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, musí být vyměněn celý osvětlovací prvek.

24 VDC, 0,91 A, 21,9 W (10 m)
Jmenovitý příkon (adaptér): 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,17 A, 7,5 W (2 m)
100–240 V~ 50/60 Hz, 0,6 A, 24 W (10 m)

7. Světelné řetězy nepoužívejte, pokud by měly být zakryté nebo zapuštěné do povrchu.
8. Světelné řetězy neotvírejte, ani je nepřeřezávejte.
9. LED pásy musí být používány pouze s dodanou mechanikou.
10. Produkt nerozebírejte, protože diody mohou způsobit poškození očí.
11. Tento produkt není hračka a nesmí být skladován nebo nechán v místech, kam mají přístup malé děti.
Nastavení barev

Ovládání jasu

Provoz jedním tlačítkem

Ovládání pomocí mobilního
telefonu

12. Propojení až na max. délku 10 m.
13. Neohýbejte LED diody v osvětlovací liště o více jak 90 stupňů, aby nedošlo k poškození produktu.
14. Světelnou lištu nepřipojujte k žádnému zdroji napájení, pokud je stále v obalu.
15. Nepřipojujte části tohoto světelného řetězu k částem světelného řetězu jiného výrobce.
16. Připojení musí být provedena pouze pomocí dodaných konektorů a každý otevřený konec musí být před
použitím nejprve utěsněn.

Nastavitelný

Proměna místa

Časovač
Aktualizace firmwaru

EU prohlášení o shodě
Společnost Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje
požadavky platných směrnic a evropských norem včetně jejich dodatků.

