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הצהרת תאימות לתקנות האיחוד האירופי

WEEE השלכה ומחזור

______________________________________ מלא:__________________________________כתובת:  שם 

מקום הרכישה: ________________דגם :_________תאריך רכישה:__________תום תקופת האחריות:_____________ 

היבואן הרשמי, המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ

 רחוב האופה 8, מרכז עינב - מודיעין.
טלפון שירות לקוחות ראשי - 08-6852114

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd  :היצרן

Keyuanwei Rd, Laoshan District, Qingdao, China #1 :כתובת

נותנים אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים ממועד  זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו  מוצר 
הרכישה, בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים 
הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל, במקרה של תיקון שלא 

באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. 
האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים )ובכלל זה שריטות וקילופים(, שברים, סדקים, חתכים או קרעים, חלקי פלסטיק 
שלא  במוצר  שימוש  המוצר,  בתוך  סוללה  נזילת  או  נוזל  מחדירת  כתוצאה  וליקויים  תקלות  המוצר,  של  מתכת  או 

בהתאם להוראות השימוש.

לידיעתך:
1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים ממועד הרכישה.

2. האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבונו.

תעודת אחריות

הוראות בטיחות לספק כח

אזהרה

היבואן מצהיר בזאת כי מוצר זה תואם להנחיות ולתקנות הרלוונטיות של האיחוד האירופי.

יש להשליך מוצר זה בצורה נכונה. סימון זה מציין כי אין 
להשליך מוצר זה לאשפה הביתית הרגילה בכל רחבי 

האיחוד האירופי.
כדי למנוע נזק לסביבה או סכנה בריאותית עקב השלכת 

פסולת באופן בלתי מבוקר, יש למחזר בצורה אחראית כדי 
לעודד שימוש בר קיימא במשאבים.

אזהרות8

1. לפני השימוש במוצר, יש לוודא שמתח החשמל מתאים 
למוצר. שימוש במתחים שונים עלולים לגרום נזק 

למוצר או להוות סכנה.
2. כדי למנוע כשל, יש להשתמש אך ורק בטווח 

.)  -10°C ~ 40°C( הטמפרטורות המצוין במפרט הטכני
3. אין לחשוף את המוצר למים.

4. יש לבדוק מעת לעת את הכבל, ספק הכח וכל שאר 
החלקים כדי לאתר נזקים. במקרה של נזק לאחד 

החלקים, יש להפסיק את השימוש במוצר.
5. אין אפשרות להחליף נורות. בסוף חיי המוצר, יש 

להחליפו במוצר חדש.
6. אין להשתמש במוצר כאשר רצועת הנורות מכוסה או 

מוטבעת בתוך משטח כלשהו.
7. אין לפתוח או לחתוך את רצועת הנורות.

  ודא שלמות ותקינות כבל החשמל וספק הכח.
  אין להכניס או להוציא את ספק הכח מרשת 

החשמל בידיים רטובות.
  אין לפתוח את המוצר, במקרה של בעיה כלשהי, 

יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
  יש להרחיק את המוצר מנוזלים.

  במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במוצר, 
יש לנתקו מידית מרשת החשמל ולפנות 

למעבדת שירות.

  אין להחליף את כבל החשמל בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
  בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

  מיועד לשימוש פנימי בלבד.

8. אין לפרק את המוצר. הנורות עלולות לגרום נזק 
לראייה.

9. מוצר זה אינו משחק ואין לאחסן אותו או להשאיר 
אותו במקומות שבהם ילדים עלולים להגיע אליו.
10. אין להאריך את הרצועה לאורך העולה על 10 

מטרים.
11. אין לעקם את נורות ה-LED שבתוך רצועת 

הנורות ביותר מ-90 מעלות כדי למנוע נזק למוצר.
12. אין לחבר את רצועת הנורות למקור חשמל כאשר 

היא עדיין בתוך האריזה.
13. אין לחבר את רצועת הנורות לרצועת נורות של 

יצרנים אחרים.
14. יש להשתמש אך ורק במחברים שצורפו למוצר. 

אין להשאיר קצוות חשופים.

  המוצר מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד, אינו מיועד 
לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.

  אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל.
  אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו 

להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, 
דליקה או התחשמלות.

  יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי 
מוכן לשימוש.

כדי להחזיר מוצר משומש, פנו לרשויות הסביבה 
המקומיות או צרו קשר עם הספק שדרכו רכשתם 

את המוצר.



1

23

4

5

5

חלקי המוצר

התקנה מהירהשלבי ההתקנה

Google Assistant-ל Mi קישור התקן

Amazon Alexa-ל Mi קישור התקן

איפוס להגדרות היצרן

Xiaomi תודה שבחרת לרכוש רצועת מנורות מבית
יש לקרוא את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש

 רצועת נורות
)2 מטרים(

 כבל נתונים
)1.5 מטרים( כבל חשמל

שלטמחבר ספק כח*

*מותאם לאזור המכירה ועשוי 
להיראות שונה מהאיור

 **כבל מאריך לרצועת נורות
)1 מטרים כל אחד(

**לרכישה בנפרד

יש לחבר את התקע לספק 
הכח ולסובב 45 מעלות עם כיוון 

השעון עד לנעילה. 

יש לנקות היטב את המשטח 
שעליו תרצו להתקין את המוצר.

יש להדביק את רצועת הנורות 
למשטח.

״.יש לחבר את כבל החשמל לספק הכח. להפעלה/כיבוי של המוצר, יש להקיש על ״
״. לבחירת צבע, יש להקיש על ״

כדי להשתמש בכבל המאריך, יש לרכוש כבל מאריך לרצועת הנורות של Yeelight. יש להתאים בין קצה 
רצועת הנורות המקורית לבין הכבל המאריך ולחבר אותם למהדק. יש לבדוק את החיבורים לפני הוספת 

הארכה נוספת.

.Mi Home ניתן להפעיל את המוצר, כמו גם מכשירים ביתיים חכמים אחרים, באמצעות יישומון
Mi Home 1. התקנה של יישומון

.Mi Home או עברו אל חנות היישומים כדי להוריד ולהתקין את יישומון QR-סרקו את קוד ה
2. הוספת מכשיר

פתחו את יישומון Mi Home, הקישו על ״+״ בפינה השמאלית העליונה ובצעו את השלבים 
כדי להוסיף את ההתקן הרצוי.

הערה: יתכנו שינויים בפעולות שלעיל בהתאם לגירסת היישומון שברשותכם. במקרה של 
חוסר התאמה בהנחיות, פעלו לפי ההנחיות שמופיעות אצלכם בטלפון הנייד.

הוסיפו את שירות Mi Home ליישומון Google Assistant כדי לשלוט במכשירים המחוברים ל-Mi Home דרך 
.Google Assistant

1. יש להקיש על  ביישומון Google Assistant, לחפש את Mi Home, להקיש על Link ולהתחבר באמצעות 
.Xiaomi חשבון

2. יש להקיש על  ב-Settings > Home Control כדי להוסיף התקן. לאחר מכן, יש לבצע את ההוראות. לאחר 
.Google Assistant באמצעות Mi קישור החשבונות, ניתן יהיה לשלוט בהתקן

הוסיפו את Mi Home ליישומון Amazon Alexa כדי לשלוט בהתקנים המחוברים ל-Mi Home באמצעות 
.Amazon Alexa

 Mi כעת, יש לחפש את .Skills & Games ולאחר מכן להקיש על Amazon Alexa 1. יש להקיש על  ביישומון
.Xiaomi לבסוף, יש להתחבר באמצעות חשבון .Enable לבחור במיומנות המתאימה ולהקיש על ,Home

2. לאחר קישור החשבונות בהצלחה, יש להקיש על DISCOVER DEVICES כדי להוסיף את המכשיר ולבצע את 
.Amazon Alexa באמצעות Mi ההוראות. כעת ניתן לשלוט בהתקן של

יש לנתק את ספק הכח, ללחוץ על כפתור ההפעלה בספק פעמיים. כעת, לחצו והחזיקו את הכפתור במשך 5 
שניות עד שתראו את הנורות נדלקות במחזוריות באדום, ירוק ואז כחול ושחררו את הכפתור. כשהנורות נדלקות 

בצהוב – השלמתם את האיפוס. יש לבצע פעולה זו בכל פעם שעוברים לרשת Wi-Fi אחרת.
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מפרט טכני

מאפייני המוצר

YLDD04YLדגם

10°C ~ 40°C-   טמפרטורת הפעלה

)VDC, 0.21 A, 5.1 W )2m 24מתח הפעלה
24 VDC, 0.91 A, 21.9 W )10m(

)2m( V~ 50/60 Hz, 0.17 A, 7.5 W 240 - 100מתח הפעלה )עם ספק כח(
100 - 240 V~ 50/60 Hz, 0.6 A, 24 W )10m(

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHzקישוריות אלחוטית

ומעלה iOS 8.0 -ו Android 4.4תאימות למערכות הפעלה

מחליף צבעים

אפשרות להארכה

שליטה בבהירות

החלפת מצבים

הפעלה בכפתור אחד

טיימר

שליטה מהטלפון הנייד

שדרוג קושחה

מחבר אירופאי/ישראלי מחבר בריטי


