
Yeelight LED Ceiling 
Lamp uživatelský manuál
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Otvory pro montáž kazety
Otvor pro kabeláž

Montážní otvor pro
samořezné šrouby

2x samořezný šroub2x metrický šroubdálkový ovladač 2x hmoždinka



Návod k instalaci

1. Otevřete obal a vytáhněte stropní svítilnu. Zatlačte zámek po stranách dovnitř k odejmutí
    základny.

2. Montáž základny
Metoda A: Metoda B:Vložte napájecí kabely do 

otvoru a připevněte základnu ke 
stropu pomocí samořezných 
šroubů a hmoždinek. Ujistěte 
se, že je základna pevně 
připevněna ke stropu.

Zkontrolujte prosím dvojici bodů 
k upevnění v krabici, zda je 
neporušená. Vložte napájecí 
kabely do otvoru a připevněte 
základnu použitím metrických 
šroubů. Ujistěte se, že je 
základna pevně připevněna ke 
stropu.

* Před instalací se ujistěte, že jste 
odpojili napájecí zdroj, abyste 
zabránili úrazu elektrickým proudem. 
Striktně postupujte podle pokynů v 
instalační příručce. Nesprávná 
instalace může způsobit nehody, jako 
jsou pády, požáry a úrazy elektrickým 
proudem.



11-13 mm

3. Připojte napájecí kabel, vhodný vodič by měl mít průřez 1,5-2,5 mm². Odstraňte izolaci 
v délce 11-13 mm podle následujícího obrázku.

4. Držte obě hrany svítidla oběma rukama (netlačte na plochu, která vyzařuje světlo), 
zarovnejte těleso svítidla s montážní základnou a současně lehce zatlačte obě strany 
směrem nahoru, dokud nezaklapne, což znamená, že je instalace kompletní (zkontrolu-
jte, zda jsou zámky na obou stranách tělesa lampy zcela zajištěny).

Zapojte napájecí kabel do 
svorkovnice (před vytažením 
napájecího kabelu stiskněte 
červené tlačítko na 
svorkovnici)

Umístěte napájecí kabel 
podle obrázku a zkontrolujte, 
zda je vodič pevně připojen



Inteligentní ovládání

Instrukce pro připojení k dálkovému ovládání

Popis funkcí

Zapnout Vypnout Nastavení teploty
barev

Zvýšit jas

Snížit jas

Obnovení do továrního nastavení (factory reset)

1. Naskunujte QR kód nebo stáhněte aplikaci Yeelight z obchodu s aplikacemi;

2. Zkontrolujte, zda je stropní svítilna zapnutá, otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů
    v rozhraní aplikace.

Noční režim
měsíce

* Ujistěte se, že máte aktivní Wi-Fi a jste připojeni k Internetu.

Ujistěte se, že dálkové ovládání a stropní svítilna Yeelight LED jsou ve stejné místnosti. Zapněte 
stropní svítilnu a proveďte následující kroky do 60 sekund od zapnutí: současně stiskněte tlačítka 
"OFF" a "M" na dálkovém ovladači a okamžitě uvolněte. Kontrolka na dálkovém ovladači bude blikat, 
což signalizuje, že se připojuje. Počkejte, dokud nebude kontrolka pravidelně blikat, což znamená, že je 
spojení úspěšné.

Tento produkt je kompatibilní s 
Mijia platformou a lze jej 
ovládat aplikací "Mijia". 
Podporuje systém MIUI a lze 
jej propojit a komunikovat s 
dalšími produkty od Mijia 
platformy.

Zapněte a vypněte přepínač 5x (zapněte na dobu 2 sekund a vypněte po dobu 2 sekund, to zopakujte 
5x). Stropní svítilna začne pulzovat. Po 5 sekundách se automaticky restartuje a obnoví tovární 
nastavení.

* Pokud chcete stropní svítidlo připojit na jinou Wi-Fi síť, je nutné provést tovární reset (viz výše) a znovu lampu připojit k nové WiFi.



Základní parametry

Vlastnosti produktu

Stmívání

Ovládání z mobiluInteligentní scény Aktualizace firmwaruPrachotěsný

Režim noční lampyNastavení teploty
barev

Index podání barev

Model: YLXD01YL

Rozsah teploty barev: 2700K-6500K

Provozní teploty: -10°C až +40°C

Provozní vlhkost: 0% až 85% RH

Doba živnotnosti: přibližně 25 000 hodin

Účiník: 0,9

Jmenovitý výkon: 28 W

Vstup: 220 V - 50/60 Hz 0,127 A

Podporované systémy: Android 4.4+ a iOS 8.0 a novější

Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, 
Bluetooth 4.2 BLE



Bezpečnostní instrukce
1. Před použitím se ujistěte, že je vaše napětí stejné jako pracovní napětí přístroje. Použití výrobku při jiném 
než uvedeném napětí může poškodit výrobek a vyvolat bezpečnostní riziko. 
2. Modul LED nelze vyměnit. Nerozebírejte výrobek; 
3. Stropní svítilna produkuje teplo. Zajistěte, aby bylo kolem dostatečné proudění vzduchu pro účely rozptylu 
tepla.

Před použitím výrobku pečlivě přečtěte tuto příručku

Navštivte stránku www.yeelight.com pro další informace.


