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Panele świetlne Nanoleaf Light Panels
 instrukcja montażu i obsługi

3)

Panele świetlne Nanoleaf powinny być instalowane
wyłącznie we wnętrzach, na płaskiej powierzchni, która
utrzyma ciężar paneli. Oczyść powierzchnię, aby była
sucha, czysta i wolna od kurzu, zanieczyszczeń oraz nie
zatłuszczona. Użyj dołączonej taśmy montażowej, aby
bezpiecznie przymocować panele. Zalecamy użycie 3
sztuk taśmy montażowej na każdy panel.

Gratulujemy zakupu paneli świetlnych Nanoleaf.
Dziękujemy za zaufanie i mamy nadzieję, że nasze
panele świetlne Nanoleaf, rozświetlą Twój świat!
Zawartość zestawu:

Panele świetlne x 4

Łączniki x 4

Moduł Rhythm x 1

Taśma montażowa x 12

Sterownik x 1

Zasilacz x 1

4)

Za pomocą Asystenta układu (Layout Assistant)
zaprojektuj swój panel lub wybierz któryś z gotowych
układów. Dzięki technologii AR sprawdź, jak będzie
się prezentował w Twojej przestrzeni. Przetestuj
układ paneli, podłączając je do źródła zasilania i
łącząc na stole lub podłodze.
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 systemy iOS (wer. 10 lub nowsza) oraz Android
Włącz zasilanie paneli. Poczekaj aż dioda statusu na
kontrolerze zaświeci się na biało.
Uruchom aplikację Nanoleaf i kliknij opcję MORE…
(WIĘCEJ…).

Podłącz moduł rytmu (Rhythm Module) do dowolnego
dostępnego gniazda łącznika.

Przyklej pierwszy panel jako panel początkowy, mocno
dociskając do ściany każdy róg przez 30 sekund, aby
mocno się przykleił.
UWAGA: Upewnij się, że końce taśmy wystają spod
panelu. Umożliwi to później bezpieczne ich usunięcie ze
ściany.

Parowanie paneli
Podłącz kontroler do wolnego gniazda łącznika w
pierwszym panelu oraz do źródła zasilania. Podłączaj
kolejne panele, upewniając się, że zaczynają się świecić.
Panele powinny stykać się krawędziami.

Montaż paneli

Zacznij od pobrania aplikacji Nanoleaf Smarter Series
dostępnej dla systemów iOS oraz Android.

Wybierz MY DEVICES (MOJE URZĄDZENIA) i kliknij +,
aby dodać urządzenie.
Wybierz LIGHT PANELS jako swój produkt i START
PAIRING (ROZPOCZNIJ PAROWANIE).
Po zidentyfikowaniu panelu uruchomi się kamera.
Zeskanuj kod parowania znajdujący w dokumentacji lub
na kontrolerze.

Jeśli kamera nie jest obsługiwana, wybierz Don’t Have a
Code or Can’t Scan? (Nie masz kodu lub nie możesz
skanować?) i ręcznie wprowadź 8cyfrowy kod
parowania.
Twój panel świetlny Nanoleaf powinien być teraz
sparowany i gotowy do pracy!
UWAGA: Panele Nanoleaf obecnie nie obsługują NFC.
Do działania paneli jest potrzebna sieć WiFi 2,4 GHz.
Sieci 5GHz nie są kompatybilne z produktami Nanoleaf.
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Sterowanie panelami

8)
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Moduł Rhythm

Moduł kontrolera
Podłącz moduł kontrolera do dowolnego dostępnego
gniazda łącznika. Wybierz takie miejsce, aby był on w
zasięgu ręki.

Podłącz moduł Rhythm do dowolnego dostępnego
gniazda łącznika.
Wybierz takie miejsce, aby był on w zasięgu ręki.
Przycisk rytmu
Wciśnij raz, aby włączyć

Przycisk zasilania
Włącza / wyłącza panele.
Przycisk przełączania scen
Naciśnij, aby przełączać między scenami kolorystycznymi.
Naciśnij i przytrzymaj w celu regulacji jasności.

Wciśnij ponownie, aby przełączać sceny rytmu
(Rythm Scenes)
Aby wyłączyć, wciśnij wyłącznik na module
kontrolera.
Sterowanie aplikacją Nanoleaf

Dioda statusu WiFi
Przełącznik scen
Włącznik

10)
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z połączeniem się twojego
panelu świetlnego Nanoleaf z siecią WiFi i Twoim
urządzeniem mobilnym, spróbuj poniższych rozwiązań.
Miękki reset
Służy do zresetowania ustawień WiFi i wszystkich
zapisanych konfiguracji parowania. Twoje zapisane sceny
pozostaną zachowane. Naciśnij i przytrzymaj
jednocześnie przyciski przełącznika i zasilania na
kontrolerze przez 15 sekund, aż dioda statusu WiFi
zacznie migać. Zwolnij przyciski i poczekaj, aż dioda
zaświeci się na stałe.
Twardy reset
Służy do zresetowania paneli świetlnych do ustawień
fabrycznych, usunięcia ustawień WiFi, informacji
o parowaniu i zapisanych scenach.
UWAGA: Aby przywrócić swoje sceny, zastosuj się do
następnej porady.
Upewnij się, że ustawienia lokalizacji są włączone.
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski przełącznika
i zasilania na kontrolerze, a następnie podłącz kontroler
do zasilacza, nie zwalniając przycisków.

Sterowanie głosowe
Możesz sterować swoimi panelami głosowo. Pamiętaj,
aby w aplikacji Nanoleaf nadać swoim panelom łatwe do
wypowiedzenia nazwy.
Rozpocznij od zawołania, a następnie podaj komendę,
np.:
Hej Siri…
OK Google…
Alexa…
„Włącz / wyłącz [Nazwa urządzenia].”
„Ustaw [Nazwa urządzenia] na 10% jasności.”

Użyj aplikacji, aby kontrolować oświetlenie, grupować
panele w całym domu lub pokoju, projektować lub pobierać
gotowe sceny, ustalać harmonogramy działania.

„Ustaw [Nazwa urządzenia] na [Nazwa sceny]”

Dostępna jest również aplikacja Nanoleaf w wersji dla
komputerów z systemem MacOS i Windows.

„Ustaw [Nazwa urządzenia] na [Kolor].”
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Po około 10 sekundach dioda LED stanu zacznie szybko
migać, wtedy zwolnij przyciski.
Poczekaj około 2 minut na ponowne uruchomienie.
Potwierdzeniem pomyślnego zresetowania będzie płynne
zmienianie się kolorów twoich paneli i zaświecenie się
diody statusu WiFi na biało.
Przywracanie zaprojektowanych scen
W aplikacji Nanoleaf zaloguj się do swojego konta.
Kliknij ikonę Ustawień w prawym górnym rogu.
Przewiń w dół do BACKUP AND RESTORE w sekcji
SYSTEM. Upewnij się, że funkcja DEVICE SYNC jest
włączona. Wybierz RESTORE FROM BACKUP,
a następnie RESTORE.
Więcej informacji na temat obsługi Twoich paneli Nanoleaf
znajdziesz w pełnej wersji instrukcji dostępnej na naszej
stronie.
Dystrybutor w Polsce:
Alstor A. Zwierzynski i Wsp. Sp. j.
03244 Warszawa, ul Wenecka 12, tel.: 22 510 24 00
Faks: 22 675 43 10
www.alstor.pl
www.icorner.alstor.pl

„Rozjaśnij / przyciemnij światła do [%].”
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© Alstor A. Zwierzynski i Wsp. Sp. j. 2019.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są
własnością ich prawnych właścicieli. App Store oraz iOS
są znakami towarowymi Apple Inc, zarejestrowanymi w
USA i innych krajach.
Android jest znakiem towarowym Google Inc.
Ten symbol znajdujący się na urządzeniu oznacza, że
nie wolno go likwidować przez normalne wyrzucenie do
śmieci pochodzących z gospodarstwa domowego. Nie
wolno likwidować urządzenia ani baterii, jako
nieposegregowane śmieci miejskie. Urządzenie (i
wszystkie baterie) powinno być przekazane do
certyfikowanych punktów odbioru w celu przeprowadzenia
recyklingu lub właściwej likwidacji w związku z
zakończeniem ich okresu użytkowania. Likwidacja
niniejszego urządzenia stanowi przedmiot dyrektywy Unii
Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami urządzeń
elektrycznych i wyposażenia elektronicznego ZSEiE
(WEEE). Powodem wyodrębnienia zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od innych
odpadów (śmieci) jest minimalizowanie potencjalnych
wpływów środowiskowych na zdrowie człowieka w
zakresie wszelkich substancji, które mogą zawierać.

