
Plafoniera Yeelight Smart LED YLXD12YL 

 
 
 

 

 

Pași de instalare 
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1. Deschideți ambalajul, luați lampa de tavan, comutați în interiorul 
comutatorului de blocare, scoateți un suport. 

Atenţie! Pentru a evita întreruperea curentului electric înainte de instalare, este 
necesar să deconectați sursa de alimentare, să setați pas cu pas cu precizie, 
conform instrucțiunilor. Instalarea greșită poate duce la scurt-circuit, incendiu și la 
alte accidente. 
 
1. Fixarea bazei 
Modul a: pentru a trece un cablu de alimentare printr-o deschidere pentru un cablu, 
folosind șurubul, pentru a fixa baza pe un tavan, pentru a fi convins că baza este 
fixată în mod fiabil. (Modul recomandat). 
 
Modul b: Verificați integritatea a două noduri de fixare a unei cutii de conectare a 
lămpii, după verificare pentru a întinde un cablu printr-o deschidere pentru un cablu, 
utilizând șuruburi metrice pentru a fixa baza cu o cutie de conectare pe tavan, pentru 
a fi convins că baza este fixată în mod fiabil. 



1. Connection of a cord of food. 

According to requirements of the following scheme, it is necessary to remove isolation 

from a wire on 8-9 mm. 

Description of functions 

  
 
 
 
 

 
 

 
Insert a cord of food into an opening of a 

terminal block (before pulling out a cord, 

 
 

 
Connect a cord of food, as shown in the 

picture, to check reliability of connection. 

To turn on 

the light 

To turn off 

the light 

Control of color 

temperature 

Night lamp 

it is necessary to press the red button on 

a terminal block, and after that to pull out 

him). 

 
2. With both hands take the lamp from two parties, without pressing a luminous surface, 

to direct to the basis, to slightly push both parties of the lamp into the basis, after click 

installation of the lamp is complete. Before unclenching hands, it is necessary to be 

convinced that latches on both sides of the lamp completely became on places. 

 

Managementul intelectual 

 
 
 
 
 

 
1. Scan a QR code or load the Yeelight mobile application; 

2. The ceiling lamp has to be in the included state, perform operations being guided by 

application operation manuals. 

Make sure that there is an access to WI-FI network and continuous connection to the 

Internet. 

 
These goods are compatible to the intellectual Mijia platform, it can be managed through 

the Mijia application, support the MIUI system, can have access and to be interconnected 

also with other products of the intellectual Mijia platform. 

 
 

 
Telecomandă 

 
(The remote control isn’t included in a basic equipment, it needs to be purchased 

separately) 

 
For this purpose, to adjust connection of the panel with the ceiling Yeelight LED lamp for 

use them in one room, it is necessary to turn on the ceiling lamp, within 60 seconds, at 

the same time press the OFF+M keys on the remote control and at once to release. The 

blinking indicator lamp on the panel means that there is a connection installation. Wait until 

the lamp starts blinking, it means that installation of connection is complete. 

Restaurarea setărilor din fabrică 

Using the food switch, to continuously switch on and 
off light of 5 times (to switch on and off every time for 
2 seconds), in 5 seconds the lamp will automatically 
reboot and factory settings will be restored. 

* if the ceiling lamp is used in the new network environment, it is necessary to restore 

factory settings, and after that anew to adjust network cectio

1. Conectarea unui cablu de alimentare 
Conform cerințelor următoarei scheme, este necesar să se elimine izolarea dintr-un fir 
pe 8-9 mm. 

Conectați un cablu de alimentare, așa cum 
se arată în imagine, pentru a verifica 
fiabilitatea conexiunii. 

Introduceți un cablu de alimentare într-o 
deschidere a unui bloc de borne (înainte 
de a scoate un cablu. Conectați un cablu 
de alimentare, așa cum se arată în 
imagine, pentru a verifica fiabilitatea 
conexiunii. 

2. Cu ambele mâini, luați lampa, fără a apăsa o suprafață luminoasă, pentru a direcționa 
către bază, pentru a împinge ușor ambele părți ale lămpii în bază, după ce instalarea 
lampii este completă. Înainte de a dezlega mâinile, este necesar să fim convinși că 
zăvoarele de pe ambele părți ale lămpii au devenit complet pe locuri. 

(Telecomanda nu este inclusă într-un echipament de bază, trebuie achiziționată separat) 
 
În acest scop, pentru a regla conexiunea panoului cu lampa de tavan LED Yeelight 
YLXD12Y, pentru a le utiliza într-o singură cameră, este necesar să aprindeți lampa de 
tavan, în decurs de 60 de secunde, în același timp apăsați tastele OFF + M de pe 
telecomandă și imediat să elibereze indicatorul luminos intermitent de pe panou, 
înseamnă că există o instalație de conectare. Așteptați până când lampa începe să 
clipească, înseamnă că instalarea conexiunii este completă. 

Descrierea funcțiilor lampii 
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1. Scanați codul QR sau încărcați aplicația mobilă Yeelight; 
2. Plafoniera trebuie să fie în starea inclusă, să efectueze operațiile fiind ghidate de 
manualele de utilizare ale aplicației. 
Asigurați-vă că există un acces la rețeaua WI-FI și o conexiune continuă la 
Internet. 
 
Aceste bunuri sunt compatibile cu platforma intelectuală Mijia, pot fi gestionate prin 
intermediul aplicației Mijia, acceptă sistemul MIUI, pot avea acces și pot fi interconectate 
și cu alte produse ale platformei intelectuale Mijia. 

Folosind comutatorul pentru alimentare, pentru a porni și opri continuu lumina de 5 ori 
(pentru a porni și opri de fiecare dată timp de 2 secunde), în 5 secunde lampa se va 
reporni automat și setările din fabrică vor fi restabilite. 
* dacă lampa de plafon este utilizată în noul mediu de rețea, este necesar să restaurați 
setările din fabrică și, ulterior, să reglați conexiunea la rețea. 




