A lámpa memória funkcióval rendelkezik. Ha a lámpát ki- és bekapcsolják (>5
mp) a fali kapcsolóval, akkor a lámpa abban az üzemmódban világít, amelyben
kikapcsolták.
Ez csak a statikus színekre vonatkozik, a színváltó programokra nem.

1. Töltse le az ingyenes MEDION Life + alkalmazást.

2. Regisztráljon vagy lépjen be a MEDION Life + alkalmazásba.
A választott jelszónak 6-20 karakter hosszúnak kell lennie, és nagybetűket, számokat és
speciális karaktereket kell tartalmaznia.
3. Helyezze a lámpát beállítási módba a lámpa háromszoros ki- és bekapcsolásával. A
lámpa villogni kezd, és hozzáadható a MEDION Life + alkalmazás.
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4. Bejelentkezve integrálhatja a lámpát az alkalmazásba: kattintson a jobb felső sarokban
található „+” gombra vagy az „Eszköz hozzáadása” gombra. Válassza ki a kívánt
készüléket.

5. Megnyílik egy új ablak. Ellenőrizze, hogy a lámpa felvillan-e.
Ezután kövesse az alkalmazás további utasításait.

További információkért az intelligens otthonról és a lámpák más rendszerekbe, például Amazon Echóba
(ALEXA) történő integrálásáról, látogasson el a következő weboldalra:
www.paul-neuhaus.de/de/technik-funktion/faq/

2,4 GHz
17 dBm

A készülék megfelel az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2014. április 16-i 2014/53/EU
(Radio Equipment Directive) rádiórendszerekről szóló irányelvének alapvető követelményeinek.
A teljes megfelelőségi nyilatkozat az alábbi internetes címen található.
LeuchtenDirekt GmbH
Olakenweg 36 · 59457 Werl
Germany
https://scm.paul-neuhaus.de/public/conformity/
E-mail: kundenservice@paul-neuhaus.de

1. Bedienung der Leuchte über den Wandschalter - A lámpa vezérlése fali kapcsolóval
2. Bedienung der Leuchte über die MEDION Life + App - A lámpa vezérlése a MEDION Life + alkalmazással

Ihr Life+ starten - A Life+ indítása
Geräte hinzufügen - Eszközök hozzáadása
Virtuelle Geräte erleben - Tapasztalja meg a virtuális eszközöket
Geräte - Eszközök
Szenen - Látvány
Profil - Profil
Abbrechen - Mégse
Gerätetyp Wählen - Eszköztípus kiválasztása
Via Bluetooth-Scan für neue Geräte - Bluetooth-szkennel új eszközökhöz
Scannen - Szkennelés
Zwischenstecker - Adapter
LED Leuchte - LED-lámpa
Leuchte (Bluetooth) - Lámpa (Bluetooth)
Schalter - kapcsoló
Luftreiniger - Légtisztító
Türschloss - Ajtózár
IP-Cam - IP-Cam
Saugroboter - Robotporszívó
Gerät hinzufügen - Eszköz hozzáadása
Schalten Sie die Leuchte ein und bestätigen Sie dass das Licht schnell blinkt. - Kapcsolja be a lámpát és ellenőrizze,
hogy a fény gyorsan villog-e.
Gerät zurücksetzen - Eszköz visszaállítása
Bestätigen Sie das schnelle Blinken der Leuchte - Erősítse meg a lámpa gyors villogását

