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Світлодіодна стрічка   
Інструкція з експлуатації 
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Огляд виробу 
 
 
 
 
                                    Світлодіодна стрічка (80 дюймів)   З’єднувальний       Контролер        Роз’єм             Кабель       Адаптер* 
                                                                                                    кабель (60 дюймів)                                                 живлення 

 

                                                             
 
 
 
 
 
 
*Адаптер повинен відповідати стандартам, які діють на території, де відбувається продаж цього виробу.  
Ця ілюстрація призначена лише для довідки.  

 
 
 
                Подовжувач Yeelight Lightstrip Plus 
                                        (40 дюймів кожен) 

 
*Подовжувач необхідно купувати окремо. 
 
Інструкції щодо встановлення 

 
 
 
 
 
 
 

Приєднайте адаптер, поверніть на 45        Протріть начисто поверхню            Наклейте та зафіксуйте стрічку. 
градусів за годинниковою стрілкою           встановлення стрічки. 
і зафіксуйте на місці. 

 
 
 
                                             

 
 
 

З’єднайте та підключіть блок живлення.                    Торкніться , щоб увімкнути світлодіодну стрічку, торкніться знов  

                                                                                          кнопки , щоб вимкнути стрічку, і натисніть кнопку , щоб обрати  
                                                                                          бажаний колір. 
                                                                                          



 
 
 
 
 
 
Щоб збільшити довжину світлодіодної стрічки, придбайте подовжувач Yeelight Lightsirip Plus. З’єднайте кінець оригінальної 
світлодіодної стрічки з портом підключення подовжувача і вставте в застібку (роз’єм). Переконайтеся, що кожна стрічка 
щільно прилягає одна до одної, перш ніж продовжити монтаж наступної стрічки. Максимальне збільшення довжини 
становить 10 метрів. 

 
Розумне керування  
 
1. Знайдіть Yeelight у магазині Додатків або відскануйте QR-код розташований нижче, щоб завантажити та  
встановити Додаток Yeelight. 
2. Увімкніть світлодіодну стрічку. Відкрийте Додаток та дотримуйтесь підказок, щоб підключитися. 
* Переконайтеся, що мережа Wi-Fi є доступною і ви можете отримати належний доступ до Інтернету. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Розумне керування через Apple Home Kit 

 
1. Відкрийте Додаток Home на своєму iPhone або iPad.  
2. Натисніть «+» і додайте свій аксесуар згідно підказок у Додатку. Відскануйте QR-код, який знаходиться 
праворуч або на нижній стороні основи. У якості альтернативи, введіть 8-значний код налаштування, 
розташований над QR-кодом, щоб надати Додатку Apple Home доступ. 
 *Будь ласка, переконайтеся, що мережа Wi-Fi з доступом до Інтернету є у наявності. Цей виріб не 
підтримує мережі з частотою 5 ГГц. 
 *Для керування цим аксесуаром, який є сумісним із HomeKit, рекомендується використовувати iOS 9.0 або 
новішу версію.  
 *Коди налаштування HomeKit знаходяться на нижній стороні контролера; не втрачайте їх. Будь ласка, 
пам’ятайте, що коди  HomeKit  знадобляться вам кожен раз після відновлення заводських налаштувань або 
скидання налаштувань.                       
 
Apple є  торговою маркою Apple LCC. 
 
*Використання значка «Працює з Apple» означає, що аксесуар був розроблений спеціально для роботи з 
технологією, визначеною у значку, і був сертифікований розробником на відповідність експлуатаційним 
стандартам Apple. Apple не несе відповідальності за функціонування цього аксесуару або його відповідність 
стандартам безпеки та нормативним вимогам. 

Apple, HomeKit, iPad і iPhone є торговими марками Apple Inc.,  і вони зареєстровані в США та інших країнах. 
 
 



Щоб керувати цим аксесуаром з підтримкою Homekit, рекомендується остання версія iOS або iPadOS. 
 
Для роботи необхідний Домашній хаб (роутер). 
Якщо ви є володарем Apple TV (4-го покоління або новішої версії) з tvOS 10 або новішої версії, планшетом з i0S 10 
або новішої версії, або HomePod, ви може керувати аксесуарами з підтримкою HomeKit далеко від дому та 
автоматично за допомогою таких налаштувань, як час доби, місце знаходження, виявлення датчика або дія 
аксесуара. 
 
Відновлення заводських налаштувань 
 
Відключіть живлення. Натисніть кнопку живлення та знову підключіться до джерела живлення, не відпускаючи 
кнопку. Утримуйте кнопку натиснутою протягом п’яти секунд, поки світлодіодна стрічка не стане червоною, потім 
змінить колір на зелений і синій, а потім стане жовтою. Тепер відпустіть кнопку. Скидання завершено. 
 
*Будь ласка, скиньте налаштування світлодіодної стрічки перш ніж  
використовувати її в новому мережевому середовищі. 
 
 
 

Технічні характеристики 
 
Модель: YLDD05YL              
Світловий потік: 200 люменів 
Робоча температура:-10- 40°C; 
Частотний діапазон: 2400 МГц-2483,5МГц (Wi-Fi)  2402 МГц-2480МГц (BT) 
Номінальний вхід: 24 В постійного струму, 0,21 А, 5,1 Вт (80 дюймів, 2м) — 24 В постійного струму, 0,88 А, 21 Вт  
                                    (400 дюймів, 10 м) 
Номінальний вхід (адаптер): 100-240 В - 50/60 Гц, 0,17 А, 7,5 Вт (80 дюймів, 2 м); 
                                                        100-240 В - 50/60 Гц, 0,6 А, 24 Вт (400 дюймів, 10 м). 
Максимальна вихідна потужність: 15,7 дБм (Wi-Fi)   5,7 дБм (BT); 
Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц 
Системні вимоги: Android 4.4 та iOS 9.0 або вище. 
 
                                   
Функції виробу 

 
 
 
 
 
 
 

 
           Вибір кольору                              Різноманітність кольорів                Налаштування затемнення              Інтелектуальне керування 
 

 
 
 
 
 
                         
 

 
 Синхронізація з музикою                     Можливість розширення                  Індивідуальні сценарії                         Розумний будильник  
 



 
 

Запобіжні заходи 
1. Перевірте напругу перед використанням виробу. Невідповідна напруга може пошкодити виріб і 

спричинити потенційну небезпеку. 

 2. Тільки для використання всередині приміщень! 
 

3. Щоб запобігти ранньому виходу виробу з ладу, світлодіодну стрічку слід встановлювати лише в робочому 
середовищі з температурою між: 10°F та 104°F (-10°C до +40°C).  

4. Світлодіодна стрічка не є водонепроникною.  
5. Регулярно перевіряйте кабель, блок живлення та всі інші частини. Не використовуйте цю стрічку, якщо 

хоча б один її елемент пошкоджено.  
6. Зовнішній гнучкий кабель або шнур цієї стрічки не можна замінити. Не використовуйте стрічку, коли 

кабель або шнур пошкоджено.  
7. Лампочки не замінюються; коли термін служби для джерела світла закінчиться, вам необхідно буде 

повністю замінити світлодіодну стрічку на нову.  
8. Не розбирайте виріб самостійно.  
9. Тримайте світлодіодну стрічку подалі від дітей до 3-х років.  
10. Максимальна довжина світлової частини складає 400 дюймів (10 м).  
11. Не згинайте світлодіодну стрічку більш ніж на 90 градусів, щоб уникнути можливого пошкодження.  
12. Не підключайте світлодіодну стрічку до джерела живлення, коли вона знаходиться в упаковці.  
13. Світлодіодна стрічка «Lightstrip Plus 1S» сумісна лише з подовжувачем Yeelight Lightstrip Plus. 
14. З'єднання повинно здійснюватися тільки за допомогою роз'ємів, що постачаються. Будь-який відкритий 

роз’єм  повинен бути закритий перед використанням.  
15. Забороняється накривати світлодіодну стрічку або вбудовувати її в будь-яку поверхню.  
16. Не відкривайте та не розрізайте світлодіодну стрічку. 
17. За умови звичайного використання відстань між цим обладнанням та тілом користувача має складати не 

менше 20 см.  
 

Заява про відповідність Федеральної Комісії Зв’язку (FCC): 
Будь-які зміни або модифікації, які не були безпосередньо схвалені стороною, відповідальною за відповідність, 
можуть призвести до скасування повноважень користувача експлуатувати обладнання. Це обладнання 
відповідає частині 15 Правил FCC.  
Експлуатація можлива при наявності наступних двох умов: 

1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод, і 
2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити 

небажану роботу. 
Це обладнання було протестоване та встановлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв 
класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження покликані забезпечити розумний захист від 
шкідливих перешкод у житловому приміщенні. 
Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його не встановити 
та використовувати відповідно до інструкцій, це може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак 
немає жодних гарантій того, що перешкоди не виникатимуть у певній установці. Якщо це обладнання спричиняє 
шкідливі перешкоди для радіо- чи телевізійного прийому, що можна визначити, увімкнувши та вимкнувши 
обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити перешкоди одним або кількома з наведених 
нижче способів:  

   1) Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену; 
   2) Збільште відстань між обладнанням та приймачем; 
   3) Підключіть обладнання до розетки, що відрізняється від тієї, до якої підключений приймач. 
    4) Зверніться по допомогу до продавця або досвідченого радіотелевізійного техніка. 



 

Декларація про відповідність нормам ЄС 
Цим компанія Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. заявляє, що цей тип радіообладнання відповідає 
чинним Директивам ЄС та Європейським нормам і поправкам. 
 

WEEE Інформація про утилізацію та переробку відходів 
електронного та електричного обладнання. 

Правильно утилізуйте цей виріб. Це маркування вказує на те, що цей виріб не слід утилізувати разом з іншими 

побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливому завданню шкоди навколишньому 

середовищу або здоров’ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, переробляйте їх відповідально, щоб 

сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів. Для повернення використаного пристрою, 

скористайтеся системами повернення та збору або зв’яжіться з продавцем. Вони можуть прийняти цей виріб 

для проведення переробки в екологічно безпечний спосіб. 


