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Prezentarea produsului
Strat de lumină  

(2m)

Extensie 
Lightstrip Plus 
(1m fiecare)

* Necesitatea de a achiziționa suplimentar.

Cablu de date  
(1,5 m)

Controlor Adaptor*
Conector

Cablu de 
alimentare

Ștecher 
UK

Ștecher 
UE

Pașii de instalare
Conectați la adaptor, rotiți 45 de grade 
în sensul acelor de ceasornic și fixați în 
poziție.

Curățați suprafața de instalare.  Stick pe suprafața de instalare.

Pentru a utiliza caracteristica extensibilă a luminii, achiziționați 
Extensia Yeelight Lightstrip Plus. Aliniați capătul luminii originale cu 
conectorul tată al extensiei Lightstrip Plus și plasați-le în dispozitivul 
de fixare. Asigurați-vă că fiecare conexiune este instalată corect 
înainte de a adăuga următoarea extensie.

Conectați și conectați 
alimentarea electrică.

Atingeți " " pentru a activa/ 
dezactiva luminile și apăsați " " 
pentru a selecta culoarea dorită.

Instalare rapidă
Controlați dispozitivul și interacționați 
cu alte dispo zitive inteligente de acasă 
în aplicația Mi Home.
1.  Instalați aplicația Mi Home. Scanați 

codul QR sau accesați magazinul de 
apli cații pentru a descărca și instala 
aplicația Mi Home

2.  Adăugați un dispozitiv. Deschideți 
aplicația Mi Home, atingeți "+" în 
partea dreaptă sus și apoi urmați instrucțiunile pentru adăugare 
dispozitivul tău.

Notă: Versiunea aplicației Mi Home ar putea fi actualizată, urmați 
instrucțiunile bazate pe versiunea curentă a aplicației.
Conectați un dispozitiv Mi cu ajutorul Asistentului Google
Adăugați serviciul Mi Home în aplicația Google Assistant pentru 
a controla dispozitivele conectate la serviciul Mi Home de la 
Asistentul Google.
1.  Atingeți  în aplicația Google Assistant, căutați "Mi Home", 

atingeți "Link" și conectați-vă cu contul dvs. Xiaomi.
2.  Atingeți  în Settings > Home control pentru a adăuga un dispo-

zitiv și urmați instrucțiunile de pe ecran. Odată ce conturile sunt 
conectate, puteți controla dispozitivul Mi de la Asistentul Google.

Conectați un dispozitiv Mi cu Amazon Alexa
Adăugați abilitatea Mi Home la aplicația Amazon Alexa, pentru a 
controla dispozitivele conectate la Mi Home de la Amazon Alexa.
1.  Apăsați  în aplicația Amazon Alexa, apoi atingeți "Abilități 

și jocuri", căutați "Mi Home", selectați competența corectă și 
atingeți Enable (Activare). Apoi conectați-vă cu contul dvs. 
Xiaomi.

2.  După conectarea cu succes a conturilor, atingeți DISCOVER 
DEVICES pentru a adăuga dispozitivul și urmați instrucțiunile 
de pe ecran. Odată ce conturile sunt legate, puteți controla 
dispozitivul Mi de la Amazon Alexa.



Resetare din fabrică
Deconectați adaptorul de alimentare, apăsați butonul de alimentare 
și introduceți din nou adaptorul. Țineți butonul timp de 5 secunde 
până când lumina începe să se schimbe în culorile roșu, verde și 
albastru, apoi eliberați butonul. Resetarea a fost finalizată când 
lumina devine galbenă. 
Această procedură este necesară de fiecare dată când utilizați o altă 
rețea Wi-Fi.
Specificații
Model: YLDD04YL
Temperatura de funcționare: -10 ~ 40°C
Intrare nominală:  24 VDC, 0,21 A, 5,1 W (2 m) 

24 Vcc, 0,91 A, 21,9 W (10 m)
Intrare nominală (adaptor):   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)
Conectivitate wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz
Compatibil cu: Android 4.4 și iOS 8.0 sau versiuni ulterioare

www.blacktech.ro

Avertizare
 1.  Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că tensiunea sursei 

de alimentare este potrivită pentru acest produs. Folosirea 
acestui produs cu o altă tensiune decât cea specificată poate 
deteriora produsul și poate provoca pericole pentru siguranță.

 2.    Numai pentru utilizare  
în interior.

 3.  Pentru a preveni eșecurile timpurii ale produsului, produsul 
trebuie utilizat numai în medii cu un interval de temperatură 
cuprins între -10 și 40°C.

 4. Nu expuneți direct la apă.
 5.  Verificați periodic cablul, sursa de alimentare și toate celelalte 

componente pentru deteriorări. Dacă vreuna dintre componente 
este deteriorată, produsul nu trebuie utilizat.

 6.  Lămpile nu pot fi înlocuite, când sursa de lumină atinge sfârșitul 
duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.

 7.  Nu utilizați cablul de lumină atunci când este acoperit sau 
încastrat într-o suprafață.

 8. Nu deschideți sau nu tăiați cablul de lumină.
 9. Banda LED trebuie folosită numai cu driverul LED furnizat.
10.  Nu dezasamblați produsul, deoarece diodele luminoase pot 

provoca leziuni ale ochilor.
11.  Acest produs nu este o jucărie și nu trebuie depozitat sau pus 

în locuri accesibile copiilor de vârstă mică.
12. Conexiuni până la o lungime maximă de 10 m.
13.  Nu îndoiți LED-ul în interiorul benzii de lumină mai mult de 90 

de grade pentru a evita deteriorarea produsului.
14.  Nu conectați sursa de lumină la nicio sursă de alimentare în 

timp ce este în ambalaj.
15.  Nu conectați părți ale acestui lanț de iluminat cu componente 

ale lanțului de iluminat al altui producător.
16.  Conexiunile trebuie efectuate numai cu ajutorul conectorilor 

furnizați și orice capăt deschis trebuie să fie etanșat înainte de 
utilizare

Declarația UE de conformitate
Noi, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., 
declarăm că acest echipament este în conformitate cu 
directivele și normele europene aplicabile, precum și cu 
amendamentele.
Eliminarea și reciclarea DEEE
Eliminarea corectă a acestui produs. Acest marcaj indică 
faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu 
alte deșeuri menajere din întreaga UE.
Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau 
sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată 

a deșeurilor, reciclați-o în mod responsabil pentru a promova 
reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Pentru a returna dispozitivul utilizat, utilizați sistemele de returnare 
și de colectare sau contactați distribuitorul unde a fost achiziționat 
produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclarea ecologică.

Caracteristicile  produsului

Ajustarea 
culorilor

Comutator 
temporizator

Controlul 
luminozității

Extensibil

Funcționarea  
cu un buton

Transformarea 
scenei

Controlul  
mobil

Upgradare 
firmware


