
NANOLEAF 
REMOTE
Telkens Slimmer

HomeKit-koppelingscode:

Gelieve te bewaren



Samengesteld door denkers en doeners van 
verschillende achtergronden en verre oorden. Samen 
zijn we verenigd door dezelfde passie: de wereld een 
betere plek maken om te leven en lief te hebben.

De Nanoleaf-afstandsbediening is een elegante 
toevoeging aan uw 'smarthome' .Dankzij de remote 
kan u meer doen in minder tijd en heeft u plezier 
terwijl u de volledige controle hebt.

We hopen dat je net zoveel van de Nanoleaf Remote 
houdt als wij van je houden. Dat is een gek veel!



nanoleaf.me/myremote

BEGIN 
HIER



Hoe de batterijen installeren

Hoe de Remote sluiten

Download de app 
Nanoleaf Smarter series

iOS Android

Plaats de 2 
AA-batterijen in de 
batterijhouder van de 
Remote

1

Er gaat een lichtje 
branden in de Remote 
wanneer de batterijen 
correct zijn geplaatst.
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Hoe de Remote openen
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Om een   geprogrammeerde kant van 
de Remote te activeren, draait u die 
kant naar boven

Hoe uw Remote 
gebruiken

Open de app Nanoleaf Smarter Series en 
ga naar het Remote gedeelte om de 
verschillende zijden van verschillende 
scènes te configureren.

Hoe uw Remote te 
programmeren

Ga naar nanoleaf.me/myremote om uw garantie te registreren 
en voor meer informatie.

Garantie en online gebruikershandleiding

1

2

Uw Remote koppelen
iOS
iOS Om te koppelen met de afstandsbediening Nanoleaf in 
iOS, zorgt u ervoor dat de afstandsbediening oplicht als u 
hem oppakt en draait. Open de app Nanoleaf Smarter 
Series en volg de aanwijzingen in de app.

Android
Android Om te koppelen met Android hebt u de Nanoleaf 
Light Panels met Rhythm-geluidsmodule nodig. Zorg ervoor 
dat de Remote oplicht wanneer u hem oppakt en draait. 
Druk op de knop van de Rythm totdat deze begint te 
knipperen. Houd de afstandsbediening dicht bij de Rythm. 
Wanneer het pairen voltooid is, knippert de Rythm groen.

Pairing One Remote to Multiple Light Panel Controllers
Eén afstandsbediening koppelen aan meerdere Light Panel 
controllers. U kan de Remote koppelen aan meerdere Nanoleaf 
Light Panel controllers met dezelfde koppelingsmethode als 
beschreven voor Android-gebruikers, op voorwaarde dat er ook 
een Rhythm-module aan de panelen is bevestigd.



Problemen ?
Basisstappen voor probleemoplossing:

1. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.

2. Zorg ervoor dat de afstandsbediening is ingeschakeld wanneer het 
batterijklepje sluit.

3. Zorg ervoor dat de afstandsbediening van kleur verandert wanneer u hem naar 
uw hand terugbrengt. Sluit het batterijklepje.

4. Probeer de afstandsbediening opnieuw in te stellen en opnieuw te paren nadat 
u een pen hebt gebruikt om op de resetknop voor de batterijsleuf te drukken.

Waarschuwingen en voorzichtigheid aanwijzingen

De Nanoleaf Remote is niet ontworpen voor gebruik in :
Gesloten locaties die de luchtstroom beperken en / of overmatige hoeveelheden 
warmte opvangen.
Plaatsen waar het risico van elektrocutie bestaat.
Buitenruimten
Vochtige omgevingen
Extreem warme omgevingen (bijvoorbeeld in de buurt van ovens, radiatoren, enz ...)

Tijdens het gebruik van uw Naoleaf Remote:
Demonteer het apparaat niet, hierdoor vervalt de garantie.
Het product is niet ontworpen voor gebruik door jonge kinderen of dieren. Dit 
apparaat bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
Stel dit apparaat niet bloot aan water. Dit maakt de garantie ongeldig en veroorzaakt 
onherstelbare schade.
Reinig de buitenkant met een zachte, droge doek, gebruik geen schoonmaakmiddel-
en
Wees voorzichtig, het product kan beschadigd raken als het op harde oppervlakken 
valt.
Gebruik alleen batterijen die geschikt zijn voor dit product, probeer het niet op een 
andere manier te voeden.
Prik om wat voor reden dan ook niet in het oppervlak van het product.
Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
De levensduur van de batterij kan worden verkort door zeer intensief gebruik en / of 
gebruik in extreme omstandigheden.
Niet gebruiken bij temperaturen onder -20 ° C of boven + 54 ° C.

Ga voor meer hulp naar nanoleaf.me/support

RESET



Digitale gebruikershandleiding
nanoleaf.me/myremote

Deel je 
gedachten
We waarderen uw feedback. Deel uw mening met de wereld in 
de Nanoleaf Shop. Ga naar shop.nanoleaf.me en klik op het 
Nanoleaf Remote Product om een   beoordeling achter te laten.

Bedankt voor je steun. Je verlicht onze dag zoals Nanoleaf de 
wereld verlicht!

Bekijk onze producten in het wild en blijf op de hoogte van wat 
er gebeurt! Deel uw foto's met #myremote

@nanoleaf /thenanoleaf

nanoleaf.me


