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Doorqnop

Tube Time
Gebruikers handleiding



• Tijd weergeven.

• Tijd synchroniseren via wifi.

• Verander de intensiteit van de buis.

2 - Kenmerken en func�es:

• Uit de buurt houden van vuur en/of brandbare stoffen.

• Uit de buurt houden van kinderen.

• Gebruik al�jd de originele adapter of gelijkwaardig.

• Zorg dat het apparaat niet nat wordt.

• Als het apparaat nat en/of beschadigd raakt haal direct
de stekker uit het stopcontact.

• Wees voorzich�g bij het hanteren van het product, let
erop dat u de glazen buizen niet beschadigt.

• Alleen voor gebruik binnenshuis.

• Vermijd langdurig direct zonlicht.
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Micro USB

USB-A

4 - Installa�e:

• Steek de USB-A-zijde van de meegeleverde kabel in de
voeding.

• Steek de Micro-USB-kant in de stroominvoer van de
Tube Time.

• Steek de stekker in het stopcontact.

• Stroominvoer, micro USB.

• Linkerknop, niet zichtbare aanraaksensor.

• Rechterknop, niet zichtbare aanraaksensor.

Stroominvoer

Linkerknop

Rechterknop
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3 - Onderdelen en bedieningsknoppen:



Wifi pasword

Wifi SSID

Time zone

h�p://192.168.1.1

• Als er succesvol is verbonden met de Tube Time, kunt u
de bovenstaande QR code gebruiken of ga handma�g
naar: h�p://192.168.1.1

• Waneer je de link heb geopend in een browser naar uw
keuze, zal er gevraagd worden om een �jdzone-selec�e
te maken en Wi-Fi gegevens in te vullen.
Selecteer de gewenste �jdzone en vul de inloggegevens
in van het netwerk waarmee u de Tube Time wilt
verbinden.

5.1 - Wi-Fi-verbinding instellen:

• Bij de eerste keer inschakelen (of wanneer er geen Wi-
Fi-configura�e is ingesteld), wordt een Wi-Fi-
toegangspunt gedurende 10 minuten ingeschakeld.

• Binnen deze �jd kan er met een smartphone
(of tablet / laptop) verbinding gemaakt worden met het
toegangspunt door middel van het volgende
wachtwoord: looka�he�me

0 0000 1

5 - Werking:



5.2 - Wi-Fi-verbinding verwijderen:

• Houdt de Linkerknop voor 2 seconden ingedrukt.

• ”DEL” zal worden weergegeven.
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• Druk op de Rechterknop om te wisselen tussen "Y/N".

• Om de keuze te beves�gen, houdt de Linkerknop voor 2
seconden ingedrukt.
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• ”CONN” zal worden weergegeven wanneer er succesvol
verbinding is gemaakt met het Wi-Fi-netwerk dat
internet verbinding hee�.

• "SYNC" wordt weergegeven wanneer het apparaat
probeert de �jd te synchroniseren via internet.

• Als “Error” wordt weergegeven, betekent dit dat de
synchronisa�e is mislukt. Dit kan gebeuren wanneer
fou�eve Wi-Fi-inloggegevens zijn ingevoerd of een
verbinding zonder internet.

• Je kan het opnieuw proberen te verbinden, ga naar stap
5.1 on page 6.
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Dit werkt alleen als er een Wi-Fi-verbinding is ingesteld,
anders wordt u gevraagd stap 5.3 op pagina 10.



5.4 - Intensiteitsniveau instellen:

• Houdt de Rechterknop voor 2 seconden ingedrukt.
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• Gebruik de Linker & Rechter knoppen om het
intensiteitsniveau te wijzigen.

• Om de gewenste intensiteitsniveau in te stellen, houdt u
Rechterknop voor 2 seconden ingedrukt.

5.3 - Tijd handma�g instellen:

• Houdt de Linkerknop voor 2 seconden ingedrukt.
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Werkt alleen als er geen Wi-Fi-verbinding is ingesteld,
Anders wordt u gevraagd naar stap 5.2 on page 9.

• Gebruik de Linkerknop voor uren en de Rechterknop
voor minuten.

• Om de gewenste �jd in te stellen, houdt u de
Linkerknop voor 2 seconden ingedrukt.



7 - Technical informa�on:

• Opera�ng temperature 15-30°C

• Humidity 40% - 60%

• Voltage input 5V

• Power consump�on, average 5W

• Dimension 121 x 46 x 60mm

• Weight 0.4 kg (approximate)

F 3100 0

When turning on the device the firmware version will briefly be displayed.

6 - Cleaning and maintenance:

• Koppel het apparaat los van de stroombron voordat u
het schoonmaakt.

• Gebruik een droge doek of stofdoek om de buitenkant
zorgvuldig schoon te maken.

• Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van na�e
schoonmaakmiddelen.

• voor het houtonderhoud wilt u wellicht een houtvernis
gebruiken.
Wij raden een tungolievernis aan.
Als u niet zeker weet welk vernis u moet gebruiken,
neem dan contact op met uw plaatselijke bouwhandel.

• Let er bij het hanteren van de Tube Time op dat u de
buizen niet beschadigt.


