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NL Aan de slag
 Instellen in 4 eenvoudige stappen
 Schrijf voordat u begint uw netwerknaam en wachtwoord op..
 Opmerking: dit item werkt alleen op een 2,4 GHz wifi-netwerk, niet op een 5 GHz WiFi-netwerk. 
 Raadpleeg de handleiding van uw router voor instellingen.  

1. Download de Calex Smart app van de Google Play Store, de Apple Store of scan de QR-code.

 

 
2.  Open de app. Gebruikt u de app voor de eerste keer. Volg de instructies op het scherm om uw 

account aan te maken. Om dit apparaat toe te voegen, begint u door ‘apparaat toevoegen’ (+) 
aan te raken en volgt u de instructies op het scherm.

 
3. Schakel de lamp in. De lamp begint te knipperen. (Als de lamp of het apparaat niet begint te 
 knipperen, schakelt u het driemaal in en uit. Hiermee wordt de lamp of het apparaat gereset.)
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien. Voor meer informatie, zie 
 onze website: www.calex.nl
 Als u de melding krijgt dat het product alleen op 2,4GHz-netwerken werkt, moet u de wifi-frequentie van uw 
 netwerk naar 2,4 GHz wijzigen alleen in het instellingenmenu van de router.

Conformiteitsverklaring
Wij, Electro Cirkel Retail BV, verklaren als importeur dat deze “radioapparatuur” in China wordt geproduceerd. De producten voldeden aan alle tests vol-
gens alle relevante CE-normen en -voorschriften. De volledige lijst van geharmoniseerde normen met betrekking tot Richtlijn 2014/53 / EU is te vinden op:  
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/red_nl
De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.calex.nl. Voor andere compliant-gerelateerde informatie kunt u contact opnemen met:

Website: www.Calex.nl, email: info@calex.nl, 
Telefoon: 0102981980, Postal: Lyonstraat 29, 3047 AJ, Rotterdam, the Netherlands 

Veiligheid:
- De adapter (indien van toepassing) moet in de buurt van het apparaat zijn geïnstalleerd, niet op een andere adapter zijn aangesloten en gemakkelijk 
toegankelijk zijn;
- Dit product mag alleen worden geopend door een geautoriseerd technicus wanneer onderhoud nodig is;
- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel;
- Gebruik dit apparaat niet als het beschadigd of defect is. In dit geval is vervanging vereist;
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

Verwijdering Dit product is bestemd voor gescheiden inzameling op een geschikt verzamelpunt. Gooi het product niet bij het huisvuil. Garantie: Alle wijzi-
gingen en / of wijzigingen aan het product zullen de garantie ongeldig maken. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door 
onjuist gebruik van het product. Disclaimer: Ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo’s, merken 
en gebruikte productreferenties zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders en worden hierbij als zodanig erkend.


