Світловий шнур інтенсивного
імпульсного світла Yeelight
Інструкція користувача

світловий шнур

контролер
кабель для передачі
даних (1,5 м)

адаптер

електрокабель (1,5 м)

Завдяки використанню цього продукту, світлодіодних ламп
Yeelight у вигляді бісеру з високою якістю, а також використанню
нового інтерактивного режиму в поєднанні з алгоритмом
змішування природного світла, з підтримкою 16 мільйонів
кольорів, ваш будинок буде прикрашений за вашим бажанням.

Спосіб використання

очистити і підготувати поверхню
установки

Інтелектуальне управління

приклеїти на поверхню
установки

1. Зіскануйте двовимірний код або завантажте у магазині додатків
Yeelight мобільний додаток.
2. Щоб гарантувати, що світловий шнур знаходиться у включеному
стані, відкрийте програму і слідуйте інструкціям у додатку.
* Переконатися, що Wi-Fi доступний і що є підключення до Інтернету.
вставити адаптер
електроживлення в розетку

Натиснути на "□", загориться світловий
шнур. Ще раз натиснути на «□»,
світловий шнур згасне. Натиснути на «□»
з утриманням, щоб вибрати колір, який
подобається.

Цей продукт і інтелектуальна платформа можуть через управління
інтелектуальним додатком підтримувати систему MIUI, і бути в
мережевому взаємозв'язку з іншими продуктами інтелектуальної
платформи.

Відновлення заводських налаштувань

Запобіжні заходи

Відключіть адаптер електроживлення, натисніть і утримуйте кнопку живлення 5 секунд,
і коли на світловому шнурі побіжать кольори - червоний, зелений, синій, відпустіть
кнопку, коли індикаторна лампа змінить свій колір на жовтий, це буде означати, що
скидання виконаний успішно.
* Коли світловий шнур використовується в новій схемі, поновіть заводські налаштування
та підключіть світловий шнур з цією схемою.

1. Перед використанням цього виробу перевірте напругу, яка до нього
підводиться, чи відповідає вона його робочій напрузі; невідповідність
напруги може призвести до пошкодження виробу і представляти загрозу
безпеці.
2. Світлодіодний модуль не підлягає заміні, не розбирайте виріб без
дозволу.
3. Світловий шнур під час роботи буде виділяти тепло, тому необхідно
забезпечувати вентиляцію повітря навколишнього середовища з метою
охолодження світлового шнура.

Основні параметри
Модель: YLDD01YL;
Режим кольору: RGB;
Термін служби: близько 25000 годин;
Підтримувані платформи: Android і ОС IOS;
Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 302.11 B / G / N 2,4 ГГц;
Робоча температура: -10- + 40'C;
Робоча вологість: 0% - 85% відносної вологості;
Вхідна напруга світлового шнура: 12 В, 1 А (-)-(•-(+) ;
Споживча потужність: 100-240 В, ~ 50/60 Гц, 0,5 А;
Номінальна потужність: 12 Вт (60 х 0,2 елементів Вт / світлодіодний модуль).

Назва та вміст шкідливих речовин у виробі

Функції виробу

Регулювання
кольору

Регулювання
яскравості

Функція
додавання

Зміна сцени

Гарантія
Гарантія діє відповідно до «Закону прав споживачів Китайської Народної
Республіки" і "Закону про якість продукції Китайської Народної Республіки",
сервісне обслуговування продукції Yeelight засноване на наступних трьох
положеннях:
1. З моменту отримання вами виробу протягом 7 днів, вiн звіряється з
"Таблицею несправностей виробу", щоб оцінити ситуацію з несправністю і через
післяпродажного сервісного центру Yeelight прийняти рішення про те, чи слід
прийняти товар назад і відшкодувати його вартість або замінити його на новий.
2. З моменту отримання вами виробу протягом 8-15 днів, вiн звіряється з
"Таблицею несправностей виробу", щоб оцінити ситуацію з несправністю і через

Реле часу

Затримка
вимикання ламп

Управління
смартфоном

Оновлення ПО

післяпродажного сервісного центру Yeelight прийняти рішення про те, чи слід
замінити його на новий або зробити технічне обслуговування.
3. З моменту отримання вами виробу протягом 12 місяців, вiн звіряється з
"Таблицею несправностей виробу", щоб оцінити ситуацію з несправністю і
через післяпродажного сервісного центру Yeelight прийняти рішення про те, чи
слід прийняти товар назад і відшкодувати його вартість або зробити технічне
обслуговування.

Гарантія не поширюється на такі випадки
1. Несанкціонований ремонт, неправильне використання, втручання дотиком,
недбалість, погане поводження, вплив рідини, аварія, зміна конструкції або
руйнування, модифікація, ігнорування наклейок і вказівок з безпеки.
2. Закінчення терміну гарантійного талона.
3. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.
4. Невідповідність характеру несправності "Таблиці несправностей виробу".
5. При несправностях виробу або його приладдя, відповідних "Таблиці
несправностей виробу", але викликаних людиною. Наприклад, використання
неномінальної напруги, використання нестандартного адаптера, використання
в навколишньому середовищі, що не відповідає умовам експлуатації і т.д., що
призводить до несправностей виробу.

Таблиця несправностей виробу

MIUI.UA

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед використанням
виробу
Ласкаво просимо на веб-сайт Служби Yeelight http://www.yeelight.com
Або зателефонуйте в Yeelight по телефону обслуговування: 400-619-7969
з приводу післяпродажних проблем
Впровадження стандартів: Q / QDYLK0001-2015
Виробник: Qingdao Yilianke Information Technology Co., Ltd
Адреса: B4, Block B, Qingdao International Innovation Park, No. 1 Weiyi
Road, Laoshan District, Qingdao, China (Китай)
Телефон обслуговування: 400-619-7969

