--Instructions
This is a quick start guide to get your product up and running.
For the full manual please visit our website and search for your
product.
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Gebruiksaanwijzingen verlichtingsproduct
Universele Uitgave Denver Smart Home App
Voorbereiding
1. Schakel de lamp in terwijl u ervoor zorgt dat uw smartphone verbonden is met het 2,4 GHz WiFi-netwerk;
2. Download en open de app.
Zoek naar “Denver Smart Home” in de App Store of scan de QR-code hieronder of op de verpakking om
de app te downloaden en installeren.
Druk op de toets "Registreren" om te registreren als dit uw eerste download is. Druk op de toets “Inloggen”
als u al een account hebt.
Netwerkconfiguratie voor het apparaat
1. Open de Denver Smart Home -app en ga naar de pagina "Apparaten". Druk op het teken "+" rechtsboven in
de hoek van de pagina.
2. Selecteer "Verlichtingsapparatuur" op de pagina met de apparatenlijst.
3. Er zijn twee configuratiemodi beschikbaar voor de verbinding: EZ-modus en AP-modus.
1) EZ-modus
Controleer of het lampje snel knippert (tweemaal per seconde). Dit betekent dat de lamp op de
configuratiemodus is geschakeld.
Druk 3 keer op de lampschakelaar (aan-uit-aan-uit-aan) totdat het lampje snel begint te knipperen. Druk op de
toets "Bevestig snel knipperend lampje" op de pagina “Apparaat Toevoegen” om de verbinding te starten.
Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in
de handleiding zijn voorbehouden.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen
die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste afvalbaksymbool,
zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische
apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden
moeten worden ingezameld.
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor
bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in
overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.
Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen
kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het
afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur SHL-340 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type
het modelnummer: SHL-340. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder
downloads/overige downloads.
Frequentiebereik: 50~60Hz
Totaal uitgangsvermogen:9W
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics
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Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn
voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
en batterijen) niet correct worden verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals
hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische
apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden
ingezameld.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of
andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden
opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur SHL-340 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
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het modelnummer: SHL-340. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder
downloads/overige downloads.
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