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БГ   Инструкции за употреба 
 

1. Толкова е просто: 

• Просто изтеглете Hama Smart 
Solution от Apple app store или Google 
Play store 

• Стартирайте приложението Hama Smart 
Solution 

• Ако го използвате за пръв път, ще 
трябва да се регистрирате и да 
създадете нов профил. Ако вече имате 
профил, влезте в него чрез своите 
данни 

• Отворете отделението за батерии; 
натиснете бутона в горния ляв ъгъл и 
го задръжте за около 5 секунди. 

• Светодиодът отпред започва да мига 
бързо. 

• Сега натиснете + в горния десен ъгъл и 
изберете 
others. 

• Потвърдете с Device is flashing quickly. 
• Сега въведете името на вашата WiFi 

мрежа и парола, и потвърдете с 
Confirm. 

• Устройството сега е свързано. След 
като връзката е осъществена, 
светодиодът спира да мига. 

• Сега можете да настроите и 
конфигурирате контакта за 
врата/прозорец чрез приложението. 

2. Отказ на гаранция 

Hama GmbH & Co. KG не поема 
отговорност и не предоставя гаранция 
за повреди в резултат на неправилна 
инсталация/монтаж, неправилна 
употреба на продукта или поради 
неспазване на работните инструкции 
и/или бележките за безопасност. 

3. Информация за рециклиране 

Бележка за опазване на околната 
среда: 

След въвеждане на Европейска 
Директива 2012/19/ЕС и 
2006/66/ЕС в националната 
законова система, важи 
следното: Електрически и 
електронни устройства, както и 
батерии, не трябва да се 
изхвърлят заедно с 

домашните отпадъци. Потребителите са 
 
 

 
задължение от закона да връщат 
електрическите и електронни устройства, както 
и батерии в края на своя сервизен живот, в 
обществени събирателни пунктове, създадени 
за тази цел или на мястото на продажбата. 
Подробности относно това са определени от 
националните закони на съответната страна. 
Този символ на продукта, на ръководството за 
работа или на опаковката показва, че продукта 
е обект на тези регулации. Чрез рециклиране, 
повторна употреба на материалите или друга 
форма на използване на старите 
устройства/батерии, Вие правите важен 
принос за защита на нашата околна среда. 

4. Декларация за съответствие 

С настоящето, Hama GmbH & Co 
KG декларира, че радио 
оборудване тип [00176553] е в 
съответствие с Директива 
2014/53/ЕО. Пълният текст на ЕС 
декларация за съответствие се 
намира на следния Интернет 
адрес: www.hama.com->00176553-
>Downloads. 

 

Честотна лента (ленти) 2,4 GHz 

Максимално предавана 
радиочестотна мощност 

0,05 W 

2. Бележки за безопасност 

• Продуктът е предназначен само за 
лична, некомерсиална цел. 

• Предпазвайте продукта от прах, 
влага и прегряване, използвайте го 
само в суха околна среда. 

• Ако ще работите с продукта на 
открито, това трябва да става само в 
защитени открити зони. 

• Не се опитвайте да ремонтирате или 
поправяте продукта самостоятелно. 
Оставете това на квалифицирани 
експерти. 

• Не продължавайте да работите с 
продукта, ако той е видимо повредено. 

• Дръжте този продукт, както и всички 
електрически продукти, далеч от обсега 
на деца! 

Бележка 
Подробни инструкции за употреба можете да 
намерите на www.hama.com 
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