
Пользовательская инструкция по подключению устройства
Светодиодная лента Yeelight Xiaomi LED Lightstrip Plus



Подключение
Для подключения ленты к телефону Вам потребу-
ется приложение Mi Home, доступное для скачи-
вания в Play Market и App Store.

Шаг 1. Убедитесь, что телефон подключен к Wi-Fi 
сети на частоте 2.4 ГГц. Запустите приложение Mi 
Home. Для добавления устройства необходимо 
нажать «+» в правом верхнем углу.

Шаг 2. Для автоматического поиска устройств 
приложение предложит Вам включить Bluetooth. 
После этого Вы сможете подключить устройства 
поблизости. Для подключения нажмите на изобра-
жение ленты.
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Если по каким-либо причинам устройство не распоз-
нается автоматически или Вы не воспользовались 
автоматическим поиском, то Вы можете добавить 
устройство вручную. 

Для этого нажмите на кнопку «Добавить вручную» и из 
списка устройств выберите «Светодиодная лента 
Yeelight Plus» во вкладке «Освещение».

Шаг 3. Приложение попросит Вас сбросить 
настройки ленты. Следуйте инструкции на экране 
телефона.
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Шаг 4. В следующей вкладке выберите Вашу 
домашнюю сеть Wi-Fi, к которой подключен Ваш 
смартфон.

Шаг 5. После успешного подключения устройства 
Вы можете выбрать его расположение.

Расположение устройства при необходимости 
можно будет изменить в настройках.
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Шаг 6. На следующем шаге. Вы можете переименовать 
устройство. 

Рекомендуется устанавливать наименования 
устройств на кириллице (на русском или украинском 
языках).

Шаг 7. Далее приложение предлагает Вам добавить Mi 
аккаунты для совместного использования устройства.

Аккаунты можно добавить после настройки светодиодной 
ленты.
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Функционал
На главном экране сверху отображено название 
ленты. Для регулировки яркости и тона света 
проведите пальцем по экрану.
В правом верхнем углу три точки открывают 
дополнительные настройки.
Внизу экрана кнопки включения/выключения и 
переключения режимов свечения.

В дополнительных настройках можно включить 
задержку выключения на 15 минут, установить 
таймеры включения/выключения и задать режим 
по умолчанию.
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Во вкладке «Таймер» можно настроить включение/-
выключение ленты в определенное время.

«Режим по умолчанию» - режим освещения по 
умолчанию и автоматическое восстановление 
режима освещения.
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Лента может участвовать в автоматизации умного 
дома. Для настройки сценариев перейдите во 
вкладку «Автоматизация» в дополнительных 
настройках. Сразу в «Подборке» Вам предлагают 
самые популярные сценарии: включение света, 
если срабатывает датчик движения; включение/-
выключение света, если открывается/закрывается 
дверь; включение света, если открывается двер-
ной замок.

Для создания нового сценария перейдите во вкладку 
«Автоматизация» и нажмите «+» внизу экрана. 
Лента доступна как условие «Затем» и имеет множе-
ство вариантов срабатывания: включение/выключе-
ние, изменение яркости и тона свечения и т.п.
На данном примере мы видим, что при переходе 
хаба в ночной режим, лента включится в режиме 
ночника.
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Дополнительная информация
Особенности:

Возможность управления голосовым помощником «Google Assistant».

Если устройство не подключается:

               В настройках Mi Home укажите местоположение «Китай» ;
               В настройках домашней Wi-Fi сети смените пароль на буквенно-циферный вариант (без спецсимволов);
               В настройках DHCP роутера задайте статический IP-адрес для шлюза (MAC-адрес можно узнать, подклю  
               чившись к Wi-Fi сети шлюза);
               Попробуйте подключить с другого телефона или с другой версии приложения;
               Попробуйте другого интернет провайдера, например расшарьте Wi-Fi с телефона;
               Разрешите приложению Mi Home определение местоположения



Інструкція для користувача по підключенню пристрою
Світлодіодна стрічка Yeelight Xiaomi LED Lightstrip Plus



Підключення
Для підключення стрічки до телефону Вам потрі-
бен додаток Mi Home, доступний для скачування в 
Play Market і App Store.

Крок 1. Переконайтеся, що Ви маєте доступ до 
Wi-Fi мережі на частоті 2.4 ГГц. Відкрийте програму 
Mi Home. Для додавання пристрою необхідно 
натиснути «+» в правому верхньому кутку.

Крок 2. Для автоматичного пошуку пристроїв 
додаток запропонує Вам включити Bluetooth. 
Після цього Ви зможете підключити пристрої 
поблизу. Для підключення натисніть на зображен-
ня стрічки.
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Якщо з яких-небудь причин пристрій не розпізнається 
автоматично або Ви не скористалися автоматичним 
пошуком, то Ви можете додати пристрій вручну. 

Для цього натисніть на кнопку «Додати вручну» і зі 
списку пристроїв виберіть «Світлодіодна стрічка 
Yeelight Plus» у вкладці «Освітлення».

Крок 3. Додаток попросить Вас оновити налашту-
вання стрічки. Наступні дії на екрані телефону.
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Крок 4. У наступній вкладці виберіть Вашу домаш-
ню мережу Wi-Fi, до якої підключений Ваш смарт-
фон.

Крок 5. Після успішного підключення пристрою 
Ви можете вибрати його розташування.

Розташування пристрою при необхідності можна 
буде змінити в налаштуваннях.



4

Крок 6.  На наступному кроці Ви можете перейменува-
ти пристрій. 

Рекомендується встановлювати найменування при-
строїв на кирилиці (російською та українською 
мовою).

Крок 7. Далі програма запропонує Вам додати Mi акаунти 
для спільного використання пристрою.

Акаунти можна додати після налаштування світлодіодної 
стрічки.
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Функціонал
На головному екрані зверху відображено назву 
стрічки. Для регулювання яскравості і тону світла 
проведіть пальцем по екрану.
У правому верхньому кутку три крапки відкрива-
ють додаткові налаштування.
Внизу екрана кнопки включення / виключення і 
перемикання режимів світіння.

У додаткових налаштуваннях можна включити 
затримку вимикання на 15 хвилин, встановити 
таймери включення / виключення і задати режим 
за замовчуванням.
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У вкладці «Таймер» можна налаштувати включення / 
вимикання стрічки у певний час.

«Режим за замовчуванням» – режим освітлення 
за замовчуванням і автоматичне відновлення 
режиму освітлення.
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Скористайтеся можливостями авторизації 
розумного будинку за допомогою стрічки.  Для 
налаштування сценаріїв перейдіть у вкладку 
«Автоматизація» в додаткових налаштуваннях. 
Відразу в «Підбірці» Вам пропонують 
найпопулярніші сценарії: включення світла, якщо 
спрацьовує датчик руху; включення / вимикання 
світла, якщо відкриваються / закриваються двері; 
включення світла, якщо відкривається дверний 

Для створення нового сценарію перейдіть у вкладку 
«Автоматизація» і натисніть «+» внизу екрану. 
Доступна умова «Після», що має безліч варіантів 
спрацьовування: включення / вимикання, зміна 
яскравості і тону світіння і т.п.
На даному прикладі ми бачимо, що при переході 
хаба в нічний режим, стрічка включиться в режимі 
нічника.
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Додаткова інформація
Особливості:

Можливість управління голосовим помічником «Google Assistant»

Якщо пристрій не вдалося підключити:

               В налаштуваннях Mi Home вкажіть місце розташування «Китай»;
               В налаштуваннях домашньої Wi-Fi мережі змініть пароль із букв та цифр (без спецсимволів);
               В налаштуваннях DHCP роутера задайте статичну IP-адресу для шлюзу (MAC-адресу можна дізнатися, 
               підключившись до Wi-Fi мережі шлюзу);
               Спробуйте підключити з іншого телефону або з іншою версією додатка;
               Спробуйте іншого інтернет провайдера, наприклад роздайте Wi-Fi з телефону;
               Дозвольте з додатком Mi Home визначити місця розташування


	Yeelight Xiaomi LED Lightstrip Plus_рус
	Yeelight Xiaomi LED Lightstrip Plus_ЮА

