
Smart Lightstrip Extension Uživatelská příručka



Přehled o produktu
Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro 
budoucí použití.

Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské 
příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit 
v důsledku vylepšení výrobku.

Metrové prodloužení Krabička
na přezky

Instalace
1. Odpojte světelný pásek 
od napájení a otevřete krabičku 
na přezky na konci světelného 
pásku. Vytáhněte zadní zástrčku 
a pečlivě ji uschovejte. 
Zasuňte prodlužovací zástrčku 
do konce světelného pásku 
a krabičku na přezky zavřete.



2. Zasuňte koncovou zástrčku 
do konce prodlužovacího kabelu 
a zavřete krabičku na přezky, čímž 
dokončíte připojení světelného 
pásku.

Návod k použití

Tento produkt lze používat pouze s Xiaomi Lightstrip a nelze jej 
používat samostatně. Po instalaci lze světelný pásek ovládat pomocí 
ovladače nebo aplikace Mi Home/Xiaomi Home.

K propojení se světelným páskem používejte pouze krabičku na přezky 
dodanou s tímto prodloužením. Před použitím zasuňte koncovou 
zástrčku do konce světelného pásku.



Specifikace

 0,087 A
Model: MJDD03YL 
Jmenovitý příkon: 24 V       
Jmenovitý výkon: 2,1 W

Bezpečnostní opatření
Světelný pásek nepřipojujte ke zdroji napájení, pokud je v balení.
Nespojujte části tohoto světelného pásku s částmi světelného pásku 
jiného výrobce.
Propojení je možné provést pouze pomocí dodaných konektorů. 
Jakýkoli otevřený konec musí být před použitím uzavřen.

Světelný zdroj tohoto světelného pásku není vyměnitelný; po skončení 
životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý světelný pásek.

Výrobek je dodáván s certifikovaným nezávislým SELV LED ovladačem 
odpovídajícím normě IEC/EN. 61347-2-13 s výstupním napětím 
(konstantní napětí) a výkonem minimálně rovným jmenovitému výkonu 
tohoto výrobku.

Pouze pro použití v interiéru.

Nepoužívejte světelný pásek, pokud je zakrytý nebo zasazený do povrchu.
Světelný pásek neotvírejte ani nestříhejte.



EU - Prohlášení o shodě

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.

Společnost Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., tímto 
prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnicemi 
a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení 
o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



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

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 webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0




