
Gebruiksinstructies voor verlichtingsproducten 

Universal Edition Smart Life-app 

Voorbereiding voor gebruik 

1. Schakel de lamp in en zorg ervoor dat de telefoon is verbonden met het 2,4 GHz wifi-netwerk ； 

2. Download en open de app ： 

Zoek naar 'Smart Life' in de App Store of scan de QR-code op de verpakking / handleiding om de app te downloaden en te 

installeren ； 

Klik op de knop "Registreren" om te registreren als u het voor de eerste keer downloadt. Als u al een account hebt, klikt u 

op de knop "Inloggen". 

  

Configuratie apparaat netwerk 

1. Open de pagina "Apparaten" van de smart life-app, klik op de "+" in de rechterbovenhoek van de pagina ； 

2. Selecteer "Verlichtingsapparaten" op de apparatenlijstpagina ； 

3. Er zijn twee configuratiemodi ： EZ-modus en AP-modus 1） EZ-modus 

Zorg ervoor dat het lampje snel knippert (tweemaal per seconde), wat aangeeft dat het apparaat zich in de 

configuratiemodus bevindt waarmee u verbinding kunt maken. 

Druk 3 keer op de lampschakelaar (aan-uit-aan-uit-aan), blijf in de open toestand totdat het licht snel knippert. Klik op de 

knop "Bevestigen dat het lampje snel knippert" op de pagina om de configuratie te starten. 

     

2） AP-modus 

Klik op de "AP-modus" in de rechterbovenhoek. Nadat het indicatielampje langzaam knippert, klikt u op de 

bevestigingsknop op de pagina om verbinding te maken met een 2.4G-netwerk. Klik vervolgens op 'Verbinden 



Nu "om verbinding te maken met de hotspot van het apparaat" SmartLife_XXXX ". 

Instellingen voor netwerktoegang 

1. Voer het wifi-wachtwoord in, let op om de 2.4G-netwerkomgeving te verbinden, ondersteun tijdelijk geen 5G-netwerk; 

2. U kunt de gloeilamp zien op de pagina "Apparaten" na het instellen 

 

Besturingsapparaten 

1. Open de lichtbesturingspagina. Als deze is uitgeschakeld, wordt hieronder alleen de functie "Planning" weergegeven. 

Wanneer oplicht, wordt de volledige functie onderaan weergegeven, zoals weergegeven in figuur 1;   

2. Klik op "Kleur", u kunt de helderheid en kleurtemperatuur van het licht handmatig aanpassen, zoals weergegeven in 

figuur 2; 

3. Klik op de "Scene", u kunt de verlichtingsmodus kiezen onder verschillende scènes, zoals weergegeven in figuur 3. 



   

Instellingen "Schema" 

Op de schemapagina kunt u verschillende schema's en cyclustijden toevoegen. Deze functie is vergelijkbaar met een 

wekker. Het kan je 's ochtends wakker maken en je' s nachts laten slapen om te genieten van een gezonde levensstijl. 

  

Meer pagina's 

Klik op de knop "..." in de rechterbovenhoek van de lampbesturingspagina om de pagina "Meer" te openen 

1. Apparaat delen ： Voer het telefoonnummer in dat is geregistreerd voor "Smart Life" om de apparaten te delen met 

vrienden en familie ； 

2. Apparaat info: u kunt hier controleren: apparaat-ID, wifi-signaalsterkte, IP-adres, Mac-adres en apparaat tijdzone ； 

3. Groep maken ： De pagina geeft automatisch het toegevoegde apparaat met hetzelfde model weer nadat u erop hebt 

geklikt. Verschillende modellen kunnen niet in een groep worden gemaakt. 

4. Feedback verzenden ： Als het apparaat problemen heeft ondervonden, kunt u het hier indienen ； 



5. Controleer op firmware-update ： U kunt controleren of er firmware is die moet worden bijgewerkt 

6. Apparaat verwijderen ： Als het apparaat niet meer in gebruik of offline is, kunt u klikken om het te verwijderen en 

opnieuw toe te voegen. 

 

Groep maken 

Klik op "Create Group", apparaten die zijn toegevoegd en hetzelfde modelnummer hebben weergegeven op de pagina, na 

het selecteren van de apparaten waarvan u een groep wilt maken, klikt u op "Bevestigen" in de rechterbovenhoek om de 

groepsnaam op te slaan. 

Apparaat delen 

Klik op "Toevoegen", voer het telefoonnummer of e-mailadres in dat u wilt delen en klik vervolgens op "Bevestigen" om het 

delen te voltooien. Opmerking ： U moet Smart Life hebben geregistreerd en kan vervolgens met succes worden gedeeld. 


