
Smart Lightstrip Extension Užívateľská príručka



Prehľad o produkte
Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju 
pre budúce použitie.

Metrové predĺženie Krabička 
na pracky

Poznámka: Vyobrazenie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania 
v používateľskej príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie 
sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.

Inštalácia
1. Odpojte svetelný pásik
od napájania a otvorte krabičku 
na pracky na konci svetelného 
pásika. Vytiahnite zadnú zástrčku 
a starostlivo ju uschovajte. 
Zasuňte predlžovaciu zástrčku 
do konca svetelného pásika
a krabičku na pracky zatvorte.



2. Zasuňte koncovú zástrčku 
do konca predlžovacieho kábla 
a zatvorte krabičku na pracky, čím 
dokončíte pripojenie svetelného 
pásika.

Návod na použitie

Tento produkt je možné používať iba s Xiaomi Lightstrip a nemožno 
ho používať samostatne. Po inštalácii je možné svetelný pásik ovládať 
pomocou ovládača alebo aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Na prepojenie so svetelným pásikom používajte iba krabičku 
na pracky dodanú s týmto predĺžením. Pred použitím zasuňte koncovú 
zástrčku do konca svetelného pásika.



Špecifikácie

 0,087 A
Model: MJDD03YL 
Menovitý príkon: 24 V       
Menovitý výkon: 2,1 W

Bezpečnostné opatrenia
Svetelný pásik nepripájajte k zdroju napájania, pokiaľ je v balení.
Nespájajte časti tohto svetelného pásika s časťami svetelného pásika 
iného výrobcu.
Prepojenie je možné vykonať iba pomocou dodaných konektorov. 
Akýkoľvek otvorený koniec musí byť pred použitím uzavretý.

Svetelný zdroj tohto svetelného pásika nie je vymeniteľný; po skončení 
životnosti svetelného zdroja je nutné vymeniť celý svetelný pásik.

Výrobok je dodávaný s certifikovaným nezávislým SELV LED ovládačom 
zodpovedajúcim norme IEC/EN. 61347-2-13 s výstupným napätím
(konštantné napätie) a výkonom minimálne rovným menovitému výkonu 
tohto výrobku.

Len na použitie v interiéri.

Nepoužívajte svetelný pásik, ak je zakrytý alebo zasadený do povrchu.
Svetelný pásik neotvárajte ani nestrihajte.



EÚ - Vyhlásenie o zhode

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické
a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by 
sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by 
ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie a odovzdať 
odpadové zariadenie na určenom zbernom mieste na recykláciu 
odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda 
alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť 
možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské 
zdravie. Ohľadom informácií sa obráťte na inštalačnú firmu alebo 
miestne úrady viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto 
zberných miest.

Spoločnosť Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. týmto 
vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami 
a európskymi normami a ich zmenami. Úplné znenie vyhlásenia EÚ
o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

(Spoločnosť 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

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.mi.com

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

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




