
Yeelight LED Ceiling Lamp 
Uživatelská příručka



   

2x Vruty  Hmoždinky x2

Rychlospojka

Západka

Přední pohled na tělo lampy Zadní pohled na tělo lampy

   

Provlíkací dírka

Základna

Upevňovací díry

2x Samořezn é šrouby

Montážní díry pro 
samořezné  šrouby

Beryko - Martin
New Stamp



1. Vybalte s tropní  sv  ětlo.  Zatlačte  dovnitř  západky  a  vyjměte základnu. 

2. Připevnění základny  

*    Před instalací se ujistěte, že je 
vypnutá elektřina. Pečlivě následujte 
následující kroky. Jejich nedodržení 
může zapříčinit vážné újmy na zdraví i 
na

 
majetku.

Instalační manuál

Metoda B: Provlékněte napájecí kabel  
provlékací dírkou a pomocí vrutů připevněte  
základnu ke stropnímu adap téru.  
Zkontrolujte, zdali základna pevně drží. 

Metoda A: Provlékněte napájecí kabel 
provlékací dírkou a  přišroubujte základnu 
ke  stropu samořeznými šrouby. 
Zkontrolujte, zdali  základna pevně drží.



3. Připojte napájecí kabel.         Plocha příčného řezu používaného kabelu by měla činit 1,5 - 
2,5

 
mm². Odhalte 11 až 13 mm konce kabelu  (viz. obrázek).

11-13mm    
  

   
   

  
  

Uspořádejte kabel 
podle obrázku výše. 
Zkontrolujte jestli je 
kabel řádně zapojený.

  
  

  

4. Uchopte oba konce (nevyvíjejte   na zářivku příliš velký tlak), nasměrujte tělo světla   k 
základně

 
a     přitlačte je k sobě.  Jakmile uslyšíte zacvaknutí, instalace je     úspěšně 

dokončena (zkontrolujte,
   

jestli
 

jsou patice správně zapadlé)

Zapojte napájecí kabel 
do svorkovnice (před 
vyjmutím kabelu ze 
svorkovnice stiskněte obě 
červená tlačítka). 



Instrukce pro dálkové ovládání*

Nastavení teploty 
barev

Ujistěte se, že jsou dálkové ovládání a Yeelight LED ceiling lamp ve stejné místnosti. Zapněte stropní 
světlo a proveďte během 60 vteřin následující kroky:   ve stejnou dobu stiskněte na dálkovém ovladači   
tlačítko

 
pro

 
vypínání a "M". Dioda na dálkovém  ovládání začne blikat. Toto znamená, že se zařízení k 

sobě připojují.
 

Vyčkejte,
 

dokud
 

 blikání neustane. Nyní jsou obě zařízení spárovány.    

1.
 
Naskenujte QR kód nebo stáhněte aplikaci Mi Home z App store/Google play;

2. Ujistěte se,  že  je  stropní  světlo  zapnuté. 
 

Otevřete  aplikaci
 

 a  následujte  její  instrukce.

*           Uvedení světla do tovární nastavení je nutné, pokud se jej chystáte připojit k nové síti.  

Zapněte  a následně vypněte světlo 5x po sobě (vždy po 2 vteřinových intervalech). Stropní světlo  
začne

 
pomalu

 
blikat.

 
Po

 
5 vteřinách se automaticky restartuje do továrního nastavení.

* Zkontrolujte své Wi-Fi připojení

Popis funkcí

Zapínání Vypínání Noční režim

Přidat jas

 jSnížit as

Inteligentní ovládání

Tovární nastavení

* Dálkové ovládání není součástí balení.



Model: YLXD01YL

Chromatičnost: 2700K - 6500K
Provozní teplota: -10°C to +40°C

Provozní vlhkost: 0% to 85% RH
Životnost: okolo 25,000 hodin

 Faktor výkonu: 0.9

Příkon: 28W

Napětí: 220V - 50/60Hz 0.127A

Podporované systémy: Android 4.4, iOS 8.0 a vyšší
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, 

Bluetooth 4.2 BLE

Základní parametry

Vlastnosti

 
t
Přizpůsobení
eploty barev

Noční režim Index podání barev

Prachuvzdorné  sChytré cény Mobilní  ovládání Firmware aktualizace

Nastavení jasu



Bezpečnostní instrukce

Tato tabulka byla vytvořena dle SJ/T 11364 standardu.

Olovo (Pb)
 

(
Rtuť
Hg)

Kadmium 
(Cd)

- látka je pod limitem stanoveným standardem GB/T 26572.

1. Před použitím produktu se ujistěte, že je používané napětí vhodné pro zařízení. Jiné napětí  
než uvedené, může

  
       způsobit  jeho  poškození nebo ohrozit Vaši bezpečnost;

2. LED diody tohoto produktu nejsou vyměnitelné.
3. Lampa vydává během provozu teplo .  Zajistěte   v  pokoji  dostatečnou  ventilaci.

Názvy a obsah škodlivých látek

Škodlivá látka

Šestimocný 
chróm
(Cr(VI)) 

Polybromované 
bifenyly
(PBB) 

Polybromované 
difenylethery

(PBDE) 

Název součástky

Stropní světlo

Základna

Dálkový ovladač

Šrouby

- látka je nad limitem stanoveným standardem GB/T 26572.

Hmoždinky

Obaly



Pro více informací navštivte naši Yeelight podporu na stránkách: www.yeelight.com

nebo nám zavolejte na číslo 400-619-7969.
Shoda se standardem: Q/QDYLK0001-2016

Výrobce: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Adresa:

 

B4,

 

Floor

 

10,

 

Tower

 

B,International Innovation Park, #1 First Keyuanwei Rd.,
Laoshan District, Qingdao City

Podpora: 400-619-7969

Před prvním použitím produktu si pozorně

         

 pročtěte tuto příručku.




