
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

--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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Instrukcja obsługi produktów oświetleniowych 

Uniwersalna wersja aplikacji Denver Smart Home 

Przygotowanie do użytkowania 

1. Włączyć światło, upewniając się, że smartfon jest połączony z siecią Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz. 

2. Pobrać aplikację i uruchomić ją. 

W sklepie z aplikacjami wyszukać frazę „ Denver Smart Home” lub zeskanować kod QR umieszczony 
poniżej lub na opakowaniu, aby pobrać aplikację i ją zainstalować. 

Dotknąć przycisku „Zarejestruj”, aby utworzyć konto, jeżeli aplikacja została pobrana po raz pierwszy. 

Jeżeli użytkownik ma już konto, należy dotknąć przycisku „Zaloguj”. 

Konfiguracja sieci urządzenia 

1. Otworzyć aplikację Denver Smart Home i uzyskać dostęp do strony „Urządzenia”. W prawym górnym 
rogu ekranu dotknąć znaku „+”. 

2. Na liście urządzeń wybrać pozycję „Urządzenia oświetleniowe”. 

3. Dostępne są dwa tryby konfiguracji połączenia: Tryb EZ i AP. 

1) Tryb EZ 

Upewnić się, że wskaźnik miga szybko (dwa razy na sekundę). Oznacza to, że światło jest w trybie konfiguracji. 

Nacisnąć przycisk światła trzy razy (włączyć, wyłączyć, włączyć, wyłączyć, włączyć), aż wskaźnik zacznie 

migać szybko. Na ekranie „Dodaj urządzenie” dotknąć przycisku „Potwierdź szybkie miganie wskaźnika”, aby 

rozpocząć nawiązywanie połączenia. 

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów 
i pominięć w instrukcji obsługi. 

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą 

być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia 

elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie. 

 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, 

patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być 
wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie. 

 

Użytkownicy powinni przekazywać zużyte baterie do odpowiednich, wyznaczonych punktów. Dzięki temu 

baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą szkodzić środowisku. 

 

We wszystkich miastach są punkty zbiórki, do których można przekazać bezpłatnie urządzenia elektryczne i 

elektroniczne oraz baterie do recyklingu, bądź inne miejsca zbiorki. Urządzenia i baterie mogą być też 

odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za 

usuwanie odpadów. 

 

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia SHL-450 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny 
tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.denver-

electronics.com Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz numer modelu: SHL-450. Przejść na 

stronę produktu. Dyrektywa RED jest na stronie materiałów do pobrania/innych plików do pobrania. 

Zakres częstotliwości pracy: 50~60Hz 

Maks. moc wyjściowa:5W 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 
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Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów 

i pominięć w instrukcji obsługi. 
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Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne 

dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są 

właściwie potraktowane. 
 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten 

symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami 

domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie. 

 

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go 

bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw 

domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.  

 

Niniejszym Inter Sales A/S deklaruje, że urządzenie radiowe typu SHL-450 jest zgodne z dyrektywą 

2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 

www.denver-electronics.com. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz numer modelu: SHL-450. 
Przejść na stronę produktu. Dyrektywa RED jest na stronie materiałów do pobrania/innych plików do pobrania. 

Zakres częstotliwości pracy: 

Maks. moc wyjściowa: 
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