Rýchle zostavenie

Postup montáže

Popis produktu

Zariadenie ovládajte a nechajte spolupracovať s ďalšími inteligentnými zariadeniami v aplikácii Mi Home.
Osvetľovacie
lišta (2 m)

Ovládač

Dátový kábel (1,5 m)

Konektor

Adaptér*

Napájací kábel

Zapojte do adaptéra, otočte v smere
hodinových ručičiek o 45 stupňov a
zacvaknite na miesto.

Očistite montážny povrch.

Prilepte k montážnemu povrchu.

1. Inštalácia aplikácie Mi Home
Naskenujte QR kód, alebo si v obchode s aplikáciami stiahnite aplikáciu Mi Home.
2. Pridajte zariadenie
Pre pridanie zariadenia otvorte aplikáciu Mi Home, kliknite na "+" v pravom hornom rohu a potom
pokračujte podľa výziev.
Poznámka: Verzia aplikácie Mi Home môže byť aktualizovaná, preto prosím postupujte podľa pokynov aktuálnej verzie aplikácie.

Pripojte zariadenie Mi Device pomocou funkcie Google Assistant
Pridajte službu Mi Home do aplikácie Google Assistant, aby ste mohli ovládať zariadenia pripojené k Mi Home pomocou
Google Assistant.
1. Kliknite na aplikáciu Google Assistant, vyhľadajte "Mi Home", kliknite na "Link" (Prepojiť) a prihláste sa do svojho
účtu Xiaomi.
2.

Pripojte a zapojte napájanie.
* Určujúci je skutočné prevedenie.

EÚ zástrčka

Kliknite na "□", aby ste osvetľovacie lištu
zapli / vypli, potom stlačte "□", aby ste
vybrali požadovanú farbu.

Kliknite na
v Settings (Nastavenia)> Home control (Ovládanie domácnosti), aby ste zariadenie pridali a postupujte
podľa pokynov. Akonáhle sú prepojené, môžete vaše zariadenie Mi ovládať pomocou Google Assistant.

Pripojenie zariadenia Mi pomocou Amazon Alexa

Pridajte Mi Home do aplikácie Amazon Alexa a budete môcť ovládať zariadenia pripojené k Mi Home pomocou asistenta
Amazon Alexa.
1.
KKliknite na v aplikácii Amazon Alexa, potom kliknite na "Skills & Games" (Zručnosti a hry), vyhľadajte "Mi
Home", vyberte správnu zručnosť a kliknite na "Enable"
Potom sa prihláste do vášho účtu Xiaomi.

UK zástrčka

Predĺženie osvetľovacie
lišty (1 m/ks)

2. Po úspešnom prepojení účtov kliknite na DISCOVER DEVICES (Nájsť zariadenie), aby ste zariadenie pridali a
postupujte podľa pokynov. Akonáhle sú účty prepojené, môžete vaše zariadenie Mi ovládať pomocou Amazon
Alexa.

Reset do továrenského nastavenia

* Nutné dokúpiť.

Aby ste mohli osvetľovacie lištu predĺžiť, je potrebné zakúpiť predĺženie osvetľovacie lišty Yeelight LightStrip Plus
Extension. Zarovnajte konca pôvodnej osvetľovacie lišty sa samčím konektorom predĺženie LightStrip Plus
Extension a umiestnite ich do spojovacieho prvku. Pred pridaním ďalšieho predĺženia sa presvedčte, že je každý
spoj správne vykonaný.

Odpojte napájací adaptér, stlačte tlačidlo napájania a adaptér opäť pripojte. Tlačidlo pridržte stlačené po
dobu 5 sekúnd, kým sa v osvetľovacej lište nezačnú meniť farby (červená, zelená a modrá), potom tlačidlo
uvoľnite. Reset je vykonaný, keď sa svetlo zmení na žltú farbu. Tento postup je potrebné vykonať zakaždým,
keď zmeníte sieť Wi-Fi.

Špecifikácie

Upozornenie

Model: YLDD04YL

1. Pred použitím tohto produktu sa prosím uistite, že je napájacie napätie pre tento produkt vhodné.

Prevádzková teplota: -10 ~ 40 °C

Používanie produktu s iným napätím, než uvedeným v špecifikáciách môže produkt poškodiť a viesť k nebezpečným

Menovitý príkon: 24 VDC, 0,21 A, 5,1 W (2 m)

situáciám.
2. Len pre použitie v interiéri.

24 VDC, 0,91 A, 21,9 W (10 m)

3. Aby nedošlo k predčasnému zlyhaniu produktu, musí byť výrobok používaný v prostredí s teplotou v rozmedzí:
14 až 104°F (-10 až 40°C).

Menovitý príkon (adaptér): 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,17 A, 7,5 W (2 m)
100–240 V~ 50/60 Hz, 0,6 A, 24 W (10 m)
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

4. Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Kompatibilné s: Android 4.4 a iOS 8.0 alebo vyššími verziami

5. Pravidelne kontrolujte kábel, napájanie a ďalšie časti na prípadné poškodenia. Ak je niektorá časť poškodená,
produkt nesmie byť používaný.

Vlastnosti produktu

6. Žiarovky nemožno vymeniť. Ak svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musí byť vymenený celý osvetľovací
prvok.
7. Svetelné reťaze nepoužívajte, ak by mali byť zakryté alebo zapustené do povrchu.
8. Svetelné reťaze neotvárajte, ani ich neprerezávajte.
9. LED pásy musia byť používané len s dodanou mechanikou.

Nastavenie farieb

Ovládanie jasu

Prevádzka jedným tlačidlom

Ovládanie pomocou
mobilného telefón

10.

Produkt nerozoberajte, pretože diódy môžu spôsobiť poškodenie očí.

11.

Tento produkt nie je hračka a nesmie byť skladovaný alebo nechaný v miestach, kde majú prístup malé deti.

12.

Prepojenie až na max. Dĺžku 10 m.

13.

Neohýbajte LED diódy v osvetľovacej lište o viac ako 90 stupňov, aby nedošlo k poškodeniu produktu.

14.

Svetelnú lištu nepripájajte k žiadnemu zdroju napájania, ak je stále v obale.

15.

Nepripájajte časti tohto svetelného reťaze k častiam svetelného reťaze iného výrobcu.

16.
Pripojenie musí byť vykonaná iba pomocou dodaných konektorov a každý otvorený koniec musí byť pred
použitím najprv utesnený.
Nastaviteľný

Premena miesta

Časovač

Aktualizácia firmvéru

EÚ vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie
spĺňa požiadavky platných smerníc a európskych noriem vrátane ich dodatkov.

Likvidácia a recyklácia (OEEZ)
Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie znamená, že výrobok nesmie byť v rámci Európskej únie
likvidovať v rámci bežného domáceho odpadu.
Aby nedošlo k vzniku škôd na životnom prostredí alebo ľudskom zdraví v dôsledku neriadené likvidácie odpadu,
nechajte produkt zodpovedne recyklovať, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov.
Pre vrátenie zariadenia využite systémy zberu a recyklácie, alebo kontaktujte predajcu,
kde ste produkt zakúpili. Tu môžete produkt predať k riadnej recykláciu.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

