
 

 

 

 

 
Smart adapter kerstverlichting 31V | Wifi  

Gebruiksaanwijzing 

 
 

Kerstverlichting op afstand bedienen  

Met deze smart adapter kunt u de 123led-huismerk kerstverlichting met een app op uw smartphone bedienen.  

De smart adapter is ter vervanging van de standaard adapter die bij de kerstverlichting wordt meegeleverd.  

De adapter werkt via een wifi (draadloos internet) verbinding. De adapter werkt alleen goed als de sterkte van  

de verbinding toereikend is. Ook kan de smart adapter net als de standaard adapter handmatig bediend worden,  

maar niet met de afstandsbediening die bij de 123led-huismerk verlichting wordt geleverd. 

 
 

De smart adapter aansluiten  

Koppel eerst de standaard adapter los van de kerstverlichting, als deze is aangesloten. Koppel vervolgens de  

smart adapter aan de verlichting. Draai na het koppelen de sluitring weer goed dicht, zodat de adapter  

waterdicht blijft. 

 
 

De Tuya Smart-app downloaden  
Download de Tuya Smart-app op uw smartphone. U kunt de app vinden in de App Store voor iOS 
(https://apps.apple.com/us/app/tuya-smart/id1034649547) of de Google Play Store voor Android 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart&gl=US). Maak een account aan als u  
dit nog niet heeft. 
 
 
De smart adapter en de app met elkaar verbinden 

Wanneer de smart adapter en de verlichting gekoppeld zijn en u de app gedownload en geïnstalleerd  

heeft kunt u de smart adapter (met verlichting) aansluiten op het stopcontact. Nu kunnen de adapter  

en de app over de wifi met elkaar verbonden worden. Dit kunt u doen door de knop op de smart  

adapter 5 seconden ingedrukt te houden, totdat deze knippert. 

 

Wanneer deze knippert kan de adapter gevonden worden in de Tuya Smart-app en worden verbonden.  

Als de verbinding lukt heeft u toegang tot de bediening van de adapter en de aangesloten verlichting. 

 
 

Bedieningsopties in de app  
In de app beschikt u over de volgende bedieningsopties: 
 
• In- en uitschakelen van de smart adapter; 
• Het instellen van een tijdschema en/of een timer; 
• Het instellen van de helderheid van de verlichting; 
• Het instellen van een muziek functie; 
• Het selecteren van 14 lichtprogramma’s (deze verschillen per verlichting); 
• Het samenstellen van een eigen lichtprogramma met helderheid en patroon; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uiteraard ook op dit 123led huismerk kwaliteitsproduct 100% garantie. 
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