


































































Suomi 

Käyttöä varten tarvitaan  

1. Woox home -sovellus 

2. WLAN-reititin: 2.4 GHz 

Käyttö 
1. Lataa ja asenna ”WOOX Home" -sovellus Apple 

App Storesta tai Google Play Kaupasta 

mobiililaitteellesi.

2.Käynnistä "WOOX Home" -sovellus. 

3.Luo uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiselle 

tilillesi. 

4.Napauta "+" lisätäksesi laitteen. 

5.Valitse sopiva tuotetyyppi tuoteluettelosta. 

6.Varmista, että merkkivalo vilkkuu nopeasti (2 

kertaa sekunnissa). Jos merkkivalo ei vilku, pidä 

on/offpainiketta painettuna viiden sekunnin 

ajan, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua.

7.Vahvista Wi-Fi-verkko ja salasana. Huomaa: 

Vain 2,4 GHz: n WiFi-verkkoa tuetaan. 
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 8.Sovellus etsii nyt laitetta ja rekisteröi sen 
tiliisi. 
9.Kirjoita laitteen nimi. 
Huomaa: Laitteen nimeä käyttävät myös 
Amazon Alexa ja Google Home

turvallisuus 

A.4ilrw
1

W:.A 
• Sähköiskuvaaran välttämiseksi tuotteen saa 
huoltotilanteissa avata ainoastaan 
ammattihenkilö. 
• Jos ilmenee ongelmia, irrota tuote 
pistorasiasta ja muista laitteista. 
• Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 
Pidä opas tallessa tulevaa käyttöä varten. 
• Käytä laitetta vain sen omaan 
käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muihin 
kuin käyttöoppaassa kuvattuihin tarkoituksiin. 
• Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista on 
vaurioitunut tai viallinen. Jos laite on 
vaurioitunut tai viallinen, vaihda laite 
välittömästi. 
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• Laite soveltuu vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta
ulkona.
• Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
• Älä kosketa laitetta märillä käsillä.

 
Puhdistus ja huolto Varoitus!

• Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia
aineita.
• Älä puhdista laitteen sisäosaa.
• Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi
oikein, vaihda se uuteen.
• Puhdista laitteen ulkopinta pehmeällä,
kostealla liinalla.

Tuki 

Jos tarvitset lisäapua tai sinulla on 
kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa 
www.wooxhome.com
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