
Gebruiksaanwijzingen verlichtingsproduct
Universele Uitgave Tuya App

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer
gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed.Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en 

inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs-en opslagtemperatuur van het product is van 0°C tot 40°C.Een te lage of 

te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit.Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan 

elektrische schokken veroorzaken.Reparaties of onderhoud mogen alleen worden 
uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

5. Dit product is alleen geschikt voor gebruik in een droge binnenomgeving.
6. Niet blootstellen aan warmte,water,vocht of direct zonlicht!
7. Laad het product alleen op met de originele meegeleverde adapter!
8. Alleen gebruiken met meegeleverde accessoires.Het gebruik van niet originele 

accessoires kan de werking van het apparaat verstoren.
9. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en 

moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven.Zorg er dus voor dat er rondom het 
stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.

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.
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Naam of handelsmerk,
handelsregistratienummer en
adres van de fabrikant

Shenzhen Cenwell Technology Co., Ltd. 
2F-3F Building C, Shengshun Industrial 
Park, No. 142 Junxin Road, Guanlan Town, 
Longhua New District, Shenzhen, China 
91440300589199816R

Modelidentificatie Denver SCL-155
CW1201500EU 

Ingangsspanning 220-240VAC
AC-ingangsfrequentie 50/60Hz
Uitgangsspanning 12VDC
Uitgangsstroom 1.5A
Uitgangsvermogen Maximun W
Gemiddelde actieve efficiëntie 75% 
Efficiëntie bij lage belasting
(25%)

75% 

Stroomverbruik bij nullast ≤0.5W
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1) EZ-modus
Controleer of het lampje snel knippert (tweemaal per seconde). Dit geeft aan dat de
lichtstrook in configuratiemodus is.
Houd de resetknop ingedrukt totdat het uitgaat als het niet knippert. Laat vervolgens de
resetknop los en de lichtstrook gaat in configuratiemodus.

Druk op de toets "Bevestig snel knipperend lampje" op de pagina “Apparaat Toevoegen” om
de verbinding te starten.
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Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging.
Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S

Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die 
schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksym-
bool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische 
apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet 
worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur 
kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde 
gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden 
verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur SCL-155 conform is met Richtlijn 
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd 
op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de 
bovenste regel van de website. Type het modelnummer: SCL-155. Ga nu naar de productpagina 
en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.
Bedrijfsfrequentiebereik: 2.412~2.484GHz
Maximaal uitgangsvermogen: 18dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu


