
Smart Lightstrip Užívateľská príručka



Prehľad produktu

Starostlivo si prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre 
budúce použitie.

Svetelný opasok (2 m)

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania 
v používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný produkt 
a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

UK zástrčka EÚ zástrčka

Dátový kábel

Riadiaca 
jednotka

Konektor

Napájací kábel

Napájací adaptér
Krabička 
na pracky



Inštalácia
1. Zástrčku zarovnajte s napájacím 

adaptérom a potom ju do neho 
zasuňte. Zástrčku pootočte o 45° 
v smere hodinových ručičiek. 
Akonáhle budete počuť cvaknutie, 
zástrčka je správne nainštalovaná.

2.  Pred pripevnením svetelného 
pásu očistite povrch, na ktorý 
chcete svetelný pásik umiestniť.

3.  Napájací kábel spojte s konektorom 
svetelného pásika a zapojte 
napájací adaptér do zásuvky.

Poznámka: Pre predĺženie svetelného pásika môžete samostatne 
zakúpiť Xiaomi Smart Lightstrip Extension.



Návod na použitie

Tlačidlo režimu
Stlačenie: Zapnutie svetelného pásika 

Postupné stlačenie: Prechádzanie režimov 

Stlačenie a podržanie: Vypnutie svetelného pásika

Tlačidlo hudobného efektu

Stlačenie: Zapnutie/vypnutie funkcie hudobného efektu

Po zapnutí tejto funkcie sa bude svetlo meniť podľa hudby.

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home
Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. 
Ovládajte zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home. 
Stiahnite a nainštalujte aplikáciu naskenovaním QR kódu. Ak je 
aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku 
nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte aplikáciu "Mi Home/Xiaomi 
Home" v obchode s aplikáciami a stiahnite a nainštalujte ju. Otvorte 
aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na "+"
v pravom hornom rohu a potom podľa pokynov pridajte svoje 
zariadenie.

*Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal
byť braný ako predvolený.
Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná,
postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.



Inteligentné ovládanie Apple HomeKit
1. Na iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Domácnosť.
2. Kliknite na "Pridať príslušenstvo" a podľa pokynov v aplikácii 

naskenujte QR kód na základni produktu alebo zadajte 8miestny 
kód, ktorý sa nachádza nad QR kódom, aby ste získali prístup do 
aplikácie Domácnosť.

Poznámky:
Uistite sa, že máte k dispozícii Wi-Fi sieť s prístupom k internetu (tento produkt 
nepodporuje 5 GHz siete).
Na ovládanie tohto príslušenstva kompatibilného s Apple HomeKit sa odporúča 
používať systém iOS 10.0 alebo novší.
Na základni produktu je uvedený inštalačný kód pre HomeKit, nesmiete ho stratiť.
Po obnovení továrenského nastavenia budete na pridanie príslušenstva do Apple 
HomeKit znovu potrebovať inštalačný kód.
iPad a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. a sú registrované 
v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Prepojenie svetelného pásika s Google Assistant
Pridajte Mi Home/Xiaomi Home do aplikácie Google Assistant 
a ovládajte zariadenia pripojené k Mi/Xiaomi Home z aplikácie Google 
Assistant.
1. Kliknite na       v aplikácii Google Assistant, vyhľadajte "Mi Home/
Xiaomi Home", kliknite na "Link" a prihláste sa pomocou svojho účtu 
Xiaomi.

2. Kliknite na      v Nastavenia    Ovládanie domácnosti pridajte zariadenie 
a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Akonáhle sú účty prepojené, 
môžete zariadenie ovládať pomocou asistenta Google.



Prepojenie svetelného pásika s Amazon Alexa
Pridajte Mi Home/Xiaomi Home do aplikácie Amazon Alexa a ovládajte 
zariadenia pripojené k Mi Home/Xiaomi Home pomocou Amazon Alexa.

1. Kliknite na      v aplikácii Amazon Alexa, potom kliknite na "Skills & Games", 
vyhľadajte "Mi Home/Xiaomi Home", vyberte požadovanú zručnosť a kliknite 
na "Enable". Potom sa prihláste pomocou svojho účtu Xiaomi.
2. Po úspešnom prepojení účtov kliknite na DISCOVER DEVICES, aby ste 
mohli pridať zariadenie, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po prepojení účtov môžete ovládať svetelný pásik pomocou Amazon Alexa.

Poznámka: Názov (Mi Home alebo Xiaomi Home) sa líši podľa zvoleného 
jazyka alebo oblasti.

Obnovenie továrenského nastavenia
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo režimu a tlačidlo hudobného efektu, 
kým svetelný pásik nezačne svietiť. Keď prestane svietiť, znamená to, 
že bolo úspešne obnovené továrenské nastavenie.

Poznámka: Pri použití svetelného pásika v mieste s novým sieťovým 
pripojením je potrebné obnoviť továrenské nastavenia a znovu ho k sieti 
pripojiť.

Slovná značka a logá Bluetooth    sú registrované ochranné známky 
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek 
spoločnosťou Xiaomi Inc. podlieha licencii. Ostatné ochranné známky
a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.



Špecifikácie
Model: MJDD01YL
Výkonový faktor: 0,4
Menovitý príkon: 24 V        0.21 A, 5.1 W (2 m)   24 V        0.88 A, 21 W (10 m) 
Menovitý príkon (s adaptérom): 220 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0.05 A, 6.2 W (2 m)   
                                                         220 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0.12 A, 24 W (10 m)
Bezdrôtová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz,

Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy
Kompatibilný s: Android 4.4 & iOS 10.0 a novší
Prevádzková frekvencia Wi-Fi: 2412 - 2472 MHz
Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: 18,95 dBm
Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: 4,81 dBm

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím tohto výrobku sa uistite, že je napätie vášho napájacieho 
zdroja vhodné pre tento výrobok. Používanie výrobku s iným než 
uvedeným napätím môže spôsobiť poškodenie výrobku a bezpečnostné 
riziká.

Len na použitie v interiéri.
Aby sa predišlo zlyhaniu výrobku, odporúča sa používať ho iba
v prostredí s teplotným rozsahom od -10 do 25 °C (14 až 77 °F).
Nevystavujte výrobok priamemu kontaktu s vodou.

Pravidelne vykonávajte kontrolu stavu kábla, napájacieho zdroja 
a všetkých ostatných častí, či nie sú poškodené. Ak je niektorá z častí 
poškodená, výrobok nepoužívajte.



Žiarovky nie sú vymeniteľné. Po skončení životnosti svetelného zdroja je 
nutné vymeniť celý svetelný pásik.
Svetelný pásik nepoužívajte, ak je zakrytý alebo zabudovaný do povrchu.
Svetelný pásik neotvárajte ani nestrihajte.
LED svetelný pásik by mal byť používaný iba s dodaným LED ovládačom. 
Výrobok nerozoberajte, pretože svetelné diódy môžu poškodiť oči. 
Výrobok nie je hračka a nemal by byť skladovaný alebo zanechaný na 
miestach, ktoré sú prístupné malým deťom.
Svetelný pásik je možné predĺžiť maximálne na 10 metrov.
Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, LED diódu vo vnútri svetelného pásika 
neohýbajte o viac ako 90 stupňov.
Svetelný pásik nezapájajte do zásuvky, pokiaľ je v obale alebo navinutý na 
cievke.
Neprepájajte tento svetelný pásik so svetelným pásikom od iného výrobcu.
Pripojenie by mala byť vykonávaná iba pomocou dodaných konektorov
a všetky otvorené konce by mali byť pred použitím uzavreté.
Pri bežnom používaní tohto výrobku musí byť medzi anténou a telom 
užívateľa dodržaná vzdialenosť aspoň 20 cm.
Svetelný pásik nie je vhodný pre bežné vnútorné osvetlenie a je možné ho 
použiť iba na dekoratívne účely.



UK - Vyhlásenie o zhode

EÚ - Vyhlásenie o zhode

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že 
rádiové zariadenie typu MJDD01YL je v súlade s predpismi pre 
rádiové zariadenia z roku 2017. Úplné znenie britského vyhlásenia 
o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html.

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že 
rádiové zariadenie typu MJDD01YL je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. 
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej 
adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

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.



Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: 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

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

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




