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Instrukcja Obsługi



Budowa urządzenia

Taśma (200cm)
Kabel danych

(150cm)

Sterownik Łącznik

Kabel zasilania

Ładowarka

* Wygląd ładowarki może się różnić w zależności od rejonu.

* Rozszerzenie musi być zakupione osobno.

Lighstrip Plus
(100cm każdy)



Montaż

Złóż adapter.
(Obróć o 45 stopni

po włożeniu)

Przemyj miejsce montażu. Przylep taśmę.

Podłącz do zasilania. Naciśnij, aby włączyć taśmę, naciśnij ponownie
aby wyłączyć. Za pomocą przycisku
można również sterować kolorem.

Aby przedłużyć taśmę, zakup przedłużenie Yeelight Plus Extension.
Połącz końcówkę oryginalnej taśmy z portem lightstrip i zapnij je.
Upewnij się, że obie taśmy są poprawnie połączone ze sobą przed łącze-
niem kolejnych.



Inteligentne sterowanie
1. Wyszukaj aplikacji Yeelight w Google Play/appStore, lub zeskanuj poniższy kod QR, 
aby ją pobrać.
2. Włącz taśmę oraz aplikację. Podążaj za instrukcjami na ekranie, aby się połączyć.
* Upewnij się, że jest połączenie z nadajnikiem WiFi i masz połączenie z internetem.

Inteligentne sterowanie
1. Otwórz aplikację Home na swoim iPhone lub iPad.
2. Naciśnij „+” i dodaj urządzenie podążając za powiadomieniami na ekranie. Zeska-
nuj kod QR po prawej lub na spodzie urządzenia. Możesz również ręcznie wprowa-
dzić 8-znakowy kod.
• Upewnij się, czy nadajnik WiFi działa i masz dostęp do internetu. Urządzenie to nie 
jest kompatybilne z siecią 5G.
• Aby urządzenie poprawnie działało z HomeKit, zaleca się posiadać system iOS 9 
lub nowszy.
• Kody HomeKit podane są na spodzie sterownika. Są one potrzebne za każdym 
razem, gdy urządzenie zostanie uruchomione ponownie.
Apple jest znakiem towarowym Apple LLC.
Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie i kompatybilność urządzenia.
Zalecane jest posiadanie najnowszej wersji iOS lub iPadOS.
Użytkownicy posiadający Apple TV (4 generacji lub nowszej) z tvOS 10 lub nowszym, 
iPad z iOS10+ lub HomePod mogą sterować urządzeniem na odległość oraz usta-
wiać harmonogramy działania.



Ponowne uruchomienie
Odłącz zasilanie. Wciśnij przycisk włączania/wyłączania i trzymając go podłącz 
urządzenie do zasilania. Przytrzymaj przycisk jeszcze przez pięć sekund, aż taśma 
będzie się świecić na czerwono, zielono, niebiesko oraz na końcu żółto. Puść 
przycisk, aby zakończyć ponowne uruchamianie.
* Lampę należy w ten sposób uruchomić ponownie, jeśli ma być połączona z nową 
siecią.

Parametry
Model: YLDD05YL
Jasność: 200 lm
Częstotliwości: 2400MHz - 2483.5MHz
Moc znamionowa wejścia: 100-240V~50/60Hz 0.17A (80in) 100-240~50/60Hz 
0.6A (400in)
Moc znamionowa: 7.5W (80in) 24W (400in)
Łączność: WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Wymagania systemowe: Android 4.4, iOS 9.0 lub nowsze

Funkcje urządzenia

Dobieranie koloru Wiele kolorów Ściemniacz Sterowanie
bezprzewodowe

Synchronizacja
z muzyką

Możliwość
przedłużenia

Własne
sceny

Timer



Ostrzeżenia
1. Sprawdź napięcie przed użyciem urządzenia. Nieodpowiednie napięcie może 
uszkodzić produkt i stworzyć niebezpieczeństwo.
2. Do użytku wewnętrznego.
3. Aby zapobiec awarii, taśma powinna być zamontowana w miejscach z temperaturą 
od -10°C do +40°C.
4. Taśma nie jest wodoodporna.
5. Regularnie sprawdzaj kabel, zasilacz oraz inne części. Nie używaj taśmy, jeśli 
którakolwiek jej część posiada uszkodzenia.
6. Zewnętrzny kabel nie może zostać wymieniony.
7. Źródła światła taśmy nie mogą zastać wymienione.
8. Nie należy rozkręcać urządzenia na własną rękę.
9. Trzymaj taśmę z dala od dzieci poniżej 3 roku życia.
10. Maksymalna długość wynosi 10 metrów.
11. Nie zginaj diod LED wewnątrz taśmy pod kątem większym niż 90 stopni, aby 
uniknąć uszkodzenia urządzenia.
12. Nie podłączaj taśmy do zasilania, jeśli nadal jest w opakowaniu.
13. Lightstrip Plus 1S jest kompatybilny tylko z przedłużeniem Yeelight Lighstrip Plus.
14. Połączenia mogą być przeprowadzane tylko za pomocą dołączonych łączników. 
Każda otwarta końcówka musi zostać zabezpieczona przed użyciem.

Utylizacja oraz recycling
Oznaczenie to symbolizuje, że urządzenie to nie może być utylizowane z pozostałymi 
odpadami domowymi.
Aby uniknąć szkód dla środowiska oraz ludzkiego zdrowia, należy zutylizować 
urządzenie w odpowiedni sposób lub skontaktować się z autoryzowanym 
sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony, aby poddać urządzenie 
recyklingowi.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia 

zabronione.



Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Adres: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 
Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Provin-

ce, P.R.China
Więcej informacji: www.yeelight.com

Obsługa klienta: support@yeelight.com


