
Uživatelská příručka pro 
Yeelight Light Strip 

Ovladač Konektor

LED pásek (2m) 

Adaptér
Napájecí kabelDatový kabel (1.5m) 

Základní parametry

Vlastnosti produktu

Nastavitelná intenzita
osvětlení

Plánování vypnutí Ovládání telefonem

Přechod scén

Firmware aktualizace Časovač

Ovládání jedním
tlačítkem

Nastavitelná barva
osvětlení

Doporučená okolní teplota: -10 to +40°C 

Doporučená okolní vlhkost: 0% - 85%RH 

Vstupní napětí pásku:   12V      1A 

Vstupní napětí adaptéru: 100-240V - 50/60Hz 0.5A 

Příkon: 12W (60 zářivek × 0.2W/LED modul) 

Modelové číslo: YLDD02YL 

Barevný model: RGB 

Životnost: okolo 25,000 hodin 

Podporované systémy: Android & iOS 

Bezdrátové připojení: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 

Použití

Přilepte pásek k požadovanému místu

Klepněte na     pro rozsvícení pásku,
klepněte na     znovu pro vypnutí
nebo stiskněte     pro zvolení
požadované barvy.

Inteligentní ovládání

1. Naskenujte QR kód nebo vyhledejte "Yeelight" v App Store nebo Google Play a aplikaci si stáhněte. 
2. Zapněte LED Pásek. Otevřete aplikaci a následujte pečlivě instrukce zobrazené v uživatelském rozhraní. Pak už jej můžete ovládat dle libosti.  
* Ujistěte se, že je Vaše Wi-Fi funkční a jste připojeni k internetu.

Vyčistěte plochu před instalací

Zapojte napájení
do konektoru a
adaptér do sítě

Tovární nastavení
Odpojte adaptér ze sítě. Stiskněte tlačítko a současně připojte adaptér do sítě. Držte tlačítko po dobu 5 
vteřin dokud se pásmo nerozsvítí střídavě červeně, zeleně a modře. Následně tllačítko pusťte. Zařízení 
bylo úspěšně přivedeno do továrního nastavení, pokud svítí žlutě. 
* Pokud se chystáte zařízení připojit k jiné síti, je nutné provést tovární nastavení a až pak jej připojit.

Před použitím produktu se ujistěte, že je používané napětí vhodné pro zařízení. Používání tohoto 
produktu pod jiným napětím než uvedeným může způsobit jeho poškození nebo ohrozit Vaši bezpečnost.
Pouze pro vnitřní využití.
Pravidelně kontrolujte adaptér i všechny kabely. Pokud je jakákoliv část poškozená, přestaňte produkt 
používat. 
Nelze vyměnit/opravit externí kabel nebo šňůru. Pokud jsou poškozeny, světlo by mělo být
ekologicky zlikvidováno. 
Nepoužívejte osvětlení při možném kontaktu s vodou. 
LED diody tohoto produktu nejsou vyměnitelné. 
Nerozebírejte zařízení. Netlumené diody mohou způsobit poškození zraku. 

Upozornění

Jakékoliv změny nebo modifikace, kterou nejsou vysloveně uvedené subjektem odpovědným za prohlášení, 
mohou anulovat právo uživatele operovat toto zařízení. 
Toto zařízení se shoduje odstavcem 15 v pravidlech FCC. Provoz zařízení se podřizuje těmto 2 podmínkám:        
(1) Toto zařízení nesmí způsobit jakoukoliv škodu a (2) toto zařízení zodpovídá za všechny svoje následky, 
včetně následků spojených s nevhodným používáním. 
U zařízení byla testováním prokázáno shoda s limity digitálních zařízení třídy B, popsanými v odstavci 15 v 
pravidlech FCC. Stanovením těchto limitů poskytujeme uživatelům a jejich okolí podstatnou ochranu proti újmě 
na zdraví i majetku. Toto zařízení vydává a využivá rádiovou frekvenci a, pokud nejsou dodrženy instalanční 
instrukce, může způsobit škodu na jiných rádiových zařízeních. Nicméně, není zde garance, že kontaktu s nimi 
lze absolutně předejít i řádnou instalací.  Pokud k tomuto dojde, lze to ověřit opětovným vypnutím a zapnutím 
zařízení. Přetrvává-li probém, uživateli je doporučeno následovat jeden nebo více následujících pokynů: 
(1) Změňte směr antény přijímače nebo ji přesuňte. 
(2) Udržujte větší vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
(3) Zapojte zařízení do zásuvky jiné než je zapojený přijímač. 
(4) Zkontaktujte svého prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika. 

FCC Prohlášení o shodě
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Pročtěte si prosím pozorně tuto příručku před prvním použití zařízení.

Výrobce: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. 
Adresa: F10-B4, Bldg B, International Innovation Park, #1 Keyuanwei Rd, Laoshan District, Qingdao City 
Internetová stránka: www.yeelight.com
E-mailová adresa zákaznické podpory: support@yeelight.com

Dovozce:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz


