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RO Manual Instrucțiuni 

Vă mulțumim că ați ales un produs Hama. 

Luați-vă timp și citiți complet instrucțiunile și 
informațiile următoare. Vă rugăm să păstrați aceste 

instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe 

viitoare. Dacă vindeți dispozitivul, vă rugăm să 

transmiteți aceste instrucțiuni de operare noului 
proprietar. 

 

1.  Explicația simbolurilor de avertizare și Note 
 

 
 
 
 

 

2. Continut pachet 

• Plafoniera WIFI 
• Ghid rapid de utilizare 

 
3. Note de siguranta 

• Acest produs este destinat exclusiv utilizării private, non-comerciale. 

• Utilizați produsul numai pentru scopul destinat. 

• Protejați produsul de murdărie, umiditate și supraîncălzire și utilizați-l numai într-un 

mediu uscat. 

• Nu aruncați produsul și nu-l expuneți la șocuri majore. 

• Nu folosiți produsul în afara limitelor de putere indicate în specificații. 

• Nu utilizați produsul în imediata apropiere a încălzitoarelor sau a altor surse de 

căldură sau în lumina directă a soarelui. 

• Nu deschideți dispozitivul și nu continuați să îl utilizați dacă acesta se deteriorează. 

• Nu încercați să reparați singur produsul. Pentru probleme de service mergeti la 

experți calificați. 

• Utilizați produsul numai în condiții climatice moderate. 

•  Nu utilizați produsul în medii umede și evitați stropirea. 

• Cumpărați materiale de instalare speciale sau adecvate de la specialisti. 

• După montarea produsului, verificați dacă este suficient de sigur. Ar trebui să 

repetați această verificare la intervale regulate. 

• Înainte de montare, verificați dacă peretele pe care l-ați ales este potrivit pentru 

greutatea de montat. De asemenea, asigurați-vă că nu există conducte electrice, de 

apă, gaze sau alte linii care trec prin perete la locul de montare. 

• Nu modificați produsul în niciun fel. Acest lucru anulează garanția. 

 

 

 

3. Specificatii produs 

Această lampă LED SMART este pentru iluminat interior și 
poate fi conectată la rețeaua wireless de acasă prin WiFi. 

Poate fi controlat folosind un dispozitiv mobil (telefon mobil / 
tabletă) și folosind serviciile de voce Amazon Alexa / Echo și 
Google Home. 

În plus, este posibil să se integreze lampa într-o rețea IFTTT. 

Este disponibilă o selecție de comenzi vocale, de exemplu: 

• Porniți / dezactivați 

„Alexa / OK Google, pornește / oprește lumina.” 

• Reduceți la X% 

„Alexa / OK Google, reduceți lumina la X%.” 

• Reduceți cu X% 

„Alexa / OK Google, reduceți lumina X%.” 

• Selectarea temperaturii culorii 

„Alexa / OK Google, transformă lumina în alb cald.” (Alb, lumina 
zilei etc.) 
 

  

 

 

 

Risc de electrocutare 

 

 

 

Pericol de electrocutare 
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4. Pornire si Operatiuni 

• 

Verificați dacă firele sunt moarte utilizând un dispozitiv 
de măsurare adecvat (de exemplu, multimetru) 

• Trageți conductele de protecție ale cablurilor furnizate 
peste firele de pe tavan (a se vedea imaginea 1) și 
scurtați conductele în consecință. 

• Scoateți capacul lămpii rotind în sens invers acelor de 

ceasornic. Trageți firele prin orificiu cu izolația din cauciuc. 
 

• Montați lampa folosind șuruburile și dopurile brute 
furnizate. 

•  Conectați firele la blocul de borne al lămpii 
(consultați imaginile 2 și 3). 

•  Puneți capacul la loc pe lampă. 

5.3 Noțiuni de bază 
• Porniți siguranța la loc. 
• Porniți lampa cu întrerupătorul de perete. 
• Lampa de tavan ar trebui să înceapă să clipească rapid. Dacă 
nu este cazul, porniți-l rapid și opriți-l de trei ori folosind 
comutatorul de lumină. 
• Acum deschideți aplicația Hama Smart Solution și conectați-
vă. 
• Apăsați + în colțul din dreapta sus pentru a adăuga un 
dispozitiv nou. Selectați Iluminat din listă. 
• Confirmați acum că lampa clipește rapid.

 
 

 

5.1 Încărcarea aplicației Hama Smart Solution• 
Descărcați aplicația Hama Smart Solution din Apple App 

Store sau Google Play Store utilizând dispozitivul dvs. 
mobil. 

• Deschideți aplicația Hama Smart Solution. 

• Dacă îl folositi pentru prima dată, trebuie să vă puteți 
înregistra și să creați un cont nou. Dacă aveți deja un cont, 

conectați-vă folosind datele de autentificare. 

 

 
• . 
•  Apoi introduceți parola WiFi și confirmați cu OK. 
•  Lampa dvs. va fi acum conectată. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2 Instalarea lămpii 
Opriți siguranța (cutia de siguranțe) care corespunde 

camerei în care doriți să instalați lampa.
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6.2 Scene și automatizare 
Scenele sunt folosite pentru a controla mai multe dispozitive 
în același timp. Cu automatizare, sarcinile și setările pot fi 
executate automat în funcție de condiții (de exemplu, apusul 
la19.00 hrs ¨ Ledul SMART se aprinde). 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Odată ce conexiunea a fost stabilită, lampa încetează 

să clipească și aplicația confirmă faptul că lampa dvs. a 

fost conectată. Acum poți da lampii un nume. 

• Faceți clic pe Finalizare pentru a finaliza procesul. 

• Acum puteți controla lampa. 

  

5. Cronometru, automatizare și scene 

 
5.1 Timer 

• Pentru a accesa zona Timer, faceți clic pe butonul Programare. 

• Aici puteți programa dispozitivul pentru a porni sau opri în 

anumite momente. 

• Apăsați Adăugare sincronizare. 

• În zona superioară, selectați ora dorită; apoi selectați dacă 

doriți să executați comanda în mod repetat și, în cele din urmă, 

dacă lampa ar trebui să se aprindă sau să se stingă în acest 

moment. 

• Confirmați programarea apăsând Salvare în zona din dreapta 

sus. 

Programarea dvs. terminată este acum afișată în zona dvs. de 

sincronizare, unde o puteți activa / dezactiva suplimentar.

 

 

 

 

 
•Apăsați Smart în bara din partea de jos și apoi apăsați + în zona 

din dreapta sus. 

• Acum puteți selecta dacă doriți să creați o scenă sau o 

automatizare. 
 

6.2.1 Scene 

• Introduceți un nume pentru scena dvs. 

• Adăugați o acțiune care urmează să fie efectuată. În acest 

scop, toate dispozitivele controlabile sunt acum listate cu 

funcțiile lor. Puteți selecta oricâte dintre aceste dispozitive 

doriți și le puteți aloca acțiuni. 

• Pentru a termina scena, apăsați Salvare în zona din dreapta 

sus. 

• Noua scenă este acum disponibilă în zona dvs. Smart, unde o 

puteți rula. 
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6.2.2 Automatizare 

Introduceți un nume pentru scena dvs. 

• Adăugați o condiție care trebuie îndeplinită pentru a 

declanșa automatizarea. Condiția poate fi o anumită 

temperatură, timp sau un senzor. 

• După aceea, adăugați o acțiune care urmează să fie 

efectuată. În acest scop, toate dispozitivele controlabile 

sunt listate cu funcțiile lor. Puteți selecta oricâte dintre 

aceste dispozitive doriți și le puteți aloca acțiuni. 

• Pentru a termina scena, apăsați Salvare în zona din 

dreapta sus. 

• Scena este acum disponibilă în zona dvs. Smart, unde 

o puteți rula. 

 
6. Integrarea in Amazon Alexa 

Un ghid detaliat privind conectarea lămpii de casă 
inteligente la Alexa poate fi găsit la www.amazon.co.uk, 
la secțiunea „Conectați dispozitivele de casă inteligente 

la Alexa” din Ajutor. Urmați instrucțiunile de acolo. 
 

 

7.  Îngrijire și întreținere 
• Curățați acest produs numai cu o cârpă ușor umedă, 

fără scame și nu utilizați agenți de curățare agresivi. 
• •Asigurați-vă că apa nu pătrunde în produs. 

8. Pierdere garantiei 

9. Hama GmbH & Co KG nu își asumă răspunderea și nu oferă 

nicio garanție pentru daunele rezultate din instalarea / montarea 

necorespunzătoare, utilizarea necorespunzătoare a produsului 

sau din nerespectarea instrucțiunilor de operare și / sau a 

notelor de siguranță.

Service si suport 

Vă rugăm să contactați Hama Product Consulting dacă aveți 
întrebări cu privire la acest produs. 

Linia de asistență telefonică: +0214104624 Informații suplimentare 

de asistență pot fi găsite aici: www.hama.com 

10. Date tehnice 
 

Ieșire lumină 1500 lm 

Ieșire 18 W 

Culoare deschisa 
2700 K– 6500 K 
(lumina cada catre lumina 
rece) 

Curentul lămpii 146 mA 

Frecvența transmisiei 2.4 GHz 

Transmiterea puterii 0.015 W 

Informații privind reciclarea. Notă privind protecția mediului: 
După implementarea Directivei europene 2012/19 / 
UE și 2006/66 / UE în sistemul juridic național, se 

aplică următoarele: Dispozitivele electrice și 
electronice, precum și bateriile nu trebuie să fie 

aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii 

sunt obligați prin lege să returneze dispozitivele electrice 

și electronice, precum și bateriile la sfârșitul duratei de 

viață, la punctele de colectare publice înființate în acest 
scop sau la punctul de vânzare. Detaliile despre acest 
lucru sunt definite de legea națională a țării respective. 

Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau 
ambalaj indică faptul că un produs este supus acestor 
reglementări. Reciclând, refolosind materialele sau alte 
forme de utilizare a dispozitivelor / bateriilor vechi, 
aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului. 

 

11. Declaratie de conformitate 

Prin prezenta, Hama GmbH & Co KG declară că 
echipamentul radio tip [00176545] este în 
conformitate cu Directiva 2014/53 / UE. Textul 
integral al UE 

declarația de conformitate este disponibilă la 
următoarea adresă de internet: 

www.hama.com-> 00176545 -> Descărcă
 

          Notă - Grupuri și scene (aplicația Alexa) 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hama GmbH & Co KG 

86652 Monheim/ Germany 

www.hama.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Toate mărcile listate sunt mărci comerciale ale companiilor corespunzătoare. Cu excepția 

erorilor și a omisiunilor și a modificărilor tehnice. Sunt aplicate condițiile noastre generale 

de livrare și plată. 
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