
1. Hoe kan ik mijn apparaat verbinden als er geen wifi-wachtwoord is? 

Wanneer u met uw apparaat verbinding maakt met een netwerk en uw router niet om een 

wifi-wachtwoord vraagt, hoeft u ook geen wachtwoord in te voeren. Klik op “Bevestigen” 

om verder te gaan. 

 

2. Hoe kunnen apparaten worden verbonden zonder wifi, met alleen 

mobiele hotspots? 

Hiervoor moet u beschikken over twee smartphones waarop u een netwerkhotspot kunt 

opzetten. Zet op een van de toestellen de hotspot aan. Het tweede toestel kan nu met het 

eerste verbinding maken. 

 

3. Waarom kan ik geen verbinding maken met een netwerk met 

Fritzbox 7590 & Ritzbox 7590-routers? 

Routers van dit type gebruiken dezelfde SSID voor de distributie van 2.4G en 5G-

netwerken, er wordt geen onderscheid gemaakt, dus u kunt de netwerkdistributie niet 

gebruiken in de (standaard) EZ-modus. U wordt geadviseerd om netwerkdistributie in te 

stellen op de (compatibele) AP-modus. 

 

4. Het wifi-lampje knippert snel, maar de netwerkdistributie komt niet tot 

stand 

1) Het indicatorlampje knippert onafgebroken en snel 

Probeer het opnieuw of start de wifi-module opnieuw op. Als het nog steeds werkt, neemt 

u contact op via Feedback en geeft u het modelnummer van de router en de telefoon 

door. Wij zullen het probleem onderzoeken en met een oplossing aanbieden. 



2) Het indicatorlampje is uit nadat het eerst onafgebroken snel heeft geknipperd 

Controleer of uw telefoon toegang heeft tot het externe netwerk wanneer u verbinding 

maakt met de wifi en controleer of de naam en het wachtwoord voor de wifi juist zijn in 

de netwerkdistributie. Verwijder het apparaat en probeer het opnieuw nadat u dit hebt 

vastgesteld. 

3) Het indicatorlampje blijft onafgebroken branden na het snelle knipperen 

Pair en test het netwerk na verwijdering. Als het nog steeds niet werkt, vult u de 

onderstaande informatie in op de Feedback-pagina. Wij zullen het probleem onderzoeken 

en met een oplossing komen. 

1: Naam van de app 

2: Model telefoon 

3: Naam van de router. Voeg foto's van de voor- en de achterzijde van de router bij 

4: Informatie die wij nodig hebben om de apparaatgegevens te controleren, zoals het 

productmodel 

5: Uw gebruikersnaam voor het account (zonder wachtwoord) 

 

5. Waarom kan ik niet opnieuw verbinding maken wanneer er weer 

spanning is en het netwerk is hersteld? 

Als u een Netgear-router gebruikt, geldt voor de pairing dat het netwerk langer dan 30 

minuten nodig heeft om te herstellen. 

 

6. Verbinding met apparaat mislukt? 

Let op het volgende wanneer u een apparaat toevoegt: 



1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld. 

2. Controleer of het apparaat in de configuratiemodus staat. 

3. Zorg dat het apparaat, de smartphone en de router zich zo dicht mogelijk bij elkaar 

bevinden. 

 

4. Controleer of de netwerkfunctie van de router en de smartphone niet vergrendeld zijn. 

 

5. Controleer of het ingevoerde wachtwoord voor de router juist is. 

6. Controleer of het apparaat zich op een 2.4 wifi-kanaal bevindt. Schakel de zender in en 

zet wifi verbergen uit 

 

7. Controleer of de encryptiemethode op WPA2-PSK staat en het verificatietype AES is. 

Het kan ook zijn dat beide automatisch zijn ingesteld. 

 



8. Controleer of het maximum aantal aan te sluiten apparaten misschien is bereikt. 

Probeer de wifi-functie op een aantal apparaten uit te schakelen en start de configuratie 

opnieuw. 

 

9. Als de router het MAC-adresfilter heeft ingeschakeld, probeert u het apparaat van de 

MAC-filterlijst te verwijderen en controleert u of de router het apparaat nu toestaat om 

verbinding te maken 

10. Controleer of de DHCP-service op de router is ingeschakeld. Als die niet is 

ingeschakeld, zal het adres bezet zijn. 

11. Als het nu nog niet werkt, is de router misschien niet compatibel met het apparaat. 

Probeer het opnieuw met een andere router. 

 

7. Waarom geeft de app altijd aan dat het apparaat offline is en hoe kan 

het dat dit na ongeveer twee seconden hersteld is? 

Dit kan het gevolg zijn van de manier waarop uw telefoon werkt. Over het algemeen zal 

dit probleem niet snel voorkomen op telefoons met iOS, maar wel op sommige minder 

krachtige telefoons met Android. Als de app al geruime tijd niet werd gestart, moet deze 

opnieuw verbinding maken met de cloud wanneer u zich aanmeldt, en wordt het apparaat 

weergegeven als offline. Aangezien de app tijdelijk niet verbonden is met het apparaat, is 



hij niet werkelijk offline. Dit is een normaal verschijnsel waar u zich geen zorgen over hoeft 

te maken. Veel apps hebben een paar seconden nodig om te bufferen voor ze hun 

inhoud weergeven. Op dat moment wordt er verbinding gemaakt met de cloud. Het kan 

ook een gevolg zijn van de kwaliteit van uw telefoon en de internetverbinding. 

8. Wat te doen als het apparaat offline is? 

1. Contoleer of het apparaat op de netspanning is aangesloten; 

2. Controleer of de verbinding van het apparaat of het netwerk misschien is verbroken. In 

dat geval kan het even duren voor ze weer online zijn. Controleer na 2 minuten nog eens 

of ze nu online zijn. 

3. Controleer of het netwerk stabiel is. (Dit controleert u als volgt: Leg uw telefoon of iPad 

naast het apparaat en controleer of ze zich in dezelfde netwerkomgeving bevinden. 

Probeer nu een website te openen om te bepalen of het netwerk kan worden gebruikt.) 

4. Controleer of het wifi-netwerk in huis normaal functioneert, of dat misschien de wifi-

naam en het wachtwoord zijn gewijzigd. Als dat laatste het geval is, verwijdert u het 

apparaat en voegt het opnieuw toe. 

PS: 5G wifi wordt tijdelijk niet ondersteund, u kunt alleen 2.4G wifi gebruiken. 

5. Als het netwerk normaal werkt, maar het apparaat nog steeds offline blijft, controleert u 

of er te veel wifi-verbindingen zijn. Probeer de router opnieuw op te starten, wacht 3 

minuten en controleer de status van het apparaat; 

6. Controleer of de nieuwste versie van de firmware is geïnstalleerd. De app controleert 

het pad: Ik - Instellingen – Over – Controleren op updates; 



7. Als na controle alles normaal is, is het aan te bevelen om het apparaat te verwijderen en 

opnieuw toe te voegen. (Methode voor verwijdering apparaat: Open de app en ga naar 

de instellingenpagina, klik op “...” in de rechter bovenhoek, klik onderaan de pagina op 

'verwijder apparaat') Als het probleem blijft bestaan, geeft u uw account voor de app, uw 

routermodel, uw land en het ID van het defecte apparaat door. Wij zullen uw klacht zo 

snel mogelijk behandelen. 

 

9. Moet het apparaat opnieuw worden toegevoegd nadat de router is 

gewijzigd? 

Als de naam en het wachtwoord van de router zijn gewijzigd, moet u het apparaat 

opnieuw instellen en toevoegen. 

 

10. Hoe bepaal ik of ik een 2.4G of een 5G wifi-netwerk gebruik? 

I De stappen op uw pc zijn als volgt: 

1. Klik op het netwerkpictogram rechts onderaan het bureaublad 



 

2. Klik op [Netwerk- en internetinstellingen] in het venster dat verschijnt 



 

3. Klik links op Wi-Fi. 



 

4. Klik op [Hardware-eigenschappen] onder [Wi-Fi] 

 



5. Hier vindt u de informatie over de netwerkband 

 

II De stappen op het mobiele apparaat zijn als volgt: 

1、Android 

Dit verschilt, afhankelijk van het merk Android-telefoon. Als voorbeeld nemen we een 

Huawei-telefoon. Klik op de naam van het wifi-netwerk waarmee u verbinding hebt, en de 

informatie wordt afgebeeld, inclusief de frequentie. 



 



 



2、IOS 

1) Download: De AirPort-app in de Appstore 

 

11. Kan ik netwerkverbindingen instellen voor meerdere apparaten 

tegelijk? 

Bij wifi-apparaten kun u voor meerdere apparaten tegelijk netwerkverbindingen instellen 

in de standaard netwerkconfiguratiemodus, en slechts één tegelijk in de AP-modus. 

 

12. Met hoeveel apparaten kan een draadloze router verbinding maken? 

Het aantal apparaten waarmee een draadloze router verbinding kan maken is afhankelijk 

van de specificaties van die router. De meeste routers voor thuisgebruik kunnen 

verbinding maken met ongeveer 10-20 apparaten. 

13. Waarom moet ik de wifi-naam handmatig invoeren wanneer ik een 

apparaat toevoeg? 

Als uw mobiele telefoon is uitgerust met Android 8.0 of hoger en u de app geen de 

toestemming hebt gegeven voor plaatsbepaling, moet u de wifi-naam handmatig 

invoeren. 

 

14. Waarom biedt een router ondersteuning voor meer dan 200 IP-

adressen maar maakt hij maar verbinding met een tiental wifi-

apparaten? 



Dat verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het protocol, het processorgebruik en 

hardwarefactoren zoals het geheugengebruik. Daarnaast is de netwerkdoorvoercapaciteit 

van verschillende apparaten van invloed op het aantal aan te sluiten apparaten. 

 

15. Hoe verzeker ik dat het gegevensverkeer veilig is als de apparaten 

van LSC ondersteuning bieden voor een netwerkverbinding zonder 

wifi-wachtwoord? 

LSC biedt verschillende beveiligingsstrategieën aan voor een effectieve beveiliging van de 

gebruikers- en apparaatgegevens. 

1. Voor de toegang van apparaten worden de eigen algoritmes van LSC gebruikt voor 

gegevensbescherming, toegangsverificatie en het aanvragen van toestemming. 

2. Voor de gegevenscommunicatie worden beveiligingsalgoritmes en 

transmissieversleutelingsprotocollen ondersteund, evenals gegevensversleuteling op basis 

van dynamische sleutels, zoals die wordt gebruikt in het leger. 

3. Bij de gegevensverwerking worden strikte gegevensfiltering en -validatie en een 

volledige audit van de gegevens toegepast. 

4. Bij de gegevensopslag wordt alle vertrouwelijk informatie van gebruikers eerst veilig 

versleuteld. 

 

16. Waar moet het wifi-wachtwoord aan voldoen wanneer ik apparaten 

toevoeg? 



Wanneer u apparaten aan het netwerk toevoegt in de app, gelden er geen beperkingen 

voor de naam van de wifi. De lengte van het wifi-wachtwoord is maximaal 58 bits. 

 

17. Wat is het verschil tussen de EZ-distributiemodus en de AP-

distributiemodus? 

Smartconfig (EZ) -distributienetwerkmodus: Smartconfig houdt in dat de mobiele app een 

UDP-broadcastpacket of een multicastpacket verzendt met daarin de gebruikersnaam en 

het wachtwoord voor de wifi. De wifi-chips van de intelligente terminal kan het UDP-

packet ontvangen zolang de UDP-indeling bekend is. Wifi-gebruikersnaam en 

wachtwoord worden versleuteld in het ontvangen UPD-packet, en vervolgens worden de 

wifi-gebruikersnaam en het wachtwoord die werden ontvangen door de intelligente 

hardwareconfiguratie verzonden naar de aangewezen wifi-AP. 

AP (compatibele) distributienetwerkmodus: App configureert de mobiele telefoon voor 

verbinding met de intelligente hardware (AP van de wifi-chip). De mobiele telefoon en de 

wifi-chip leggen contact en de wifi-gebruikersnaam en het wifi-wachtwoord die moeten 

worden geconfigureerd, worden verzonden naar de intelligente hardware. De intelligente 

hardware kan nu worden verbonden. Geconfigureerd op de router. 

 

18. Ik heb het apparaat al verbonden. Hoe verbind ik het met een ander 

netwerk? 

U moet het netwerk opnieuw distribueren. 

 



19. Hoe deel ik mijn apparaat met het hele gezin? 

1、U kunt de instellingenpagina van het apparaat openen in de app door te klikken op "..." 

in de rechter bovenhoek om meer functies af te beelden. Kies “Gedeelde apparaten" - 

“Delen toevoegen", geeft het telefoonnummer van de andere gebruiker op, klik op 

Voltooien. Nu kunt u het apparaat delen met het hele gezin; 

 

2、Klik op “Ik -“Thuisbeheer” in de app om het gezin in te voeren dat u wilt instellen, kies 

“Leden toevoegen”, voeg familie en vrienden toe die het apparaat moeten kunnen delen, 

en deel het apparaat in heel het huis zonder het opnieuw te hoeven opstarten. Het 

apparaat is nu opnieuw gedeeld. 



 

Opmerking: Voor beide methoden om apparaten te delen is het nodig dat de andere 

partij ook een account voor de APP heeft. 

3. De eenvoudigste manier om te delen is aanmelden met een publiek account. 

 

 

 

 

 

 



 



2) Zet de wifi-scanner aan in “Instellingen - Op het vliegveld" 

 

20. Waarom kan de Amazon Echo-luidspreker niet zoeken naar nieuwe 

apparaten? 

Als u de Amazon Echo-luidspreker wilt laten zoeken naar nieuwe apparaten, moet aan de 

volgende voorwaarden zijn voldaan: 

1、Het app-account in de Amazon Echo-luidspreker is hetzelfde als dat waarmee u de 

apparaten beheert. 

2、Apparaten moeten online zijn. De Amazon Echo-luispreker kan niet zoeken naar 

apparaten die offline zijn. 

Als de Amazon Echo-luidspreker niet naar apparaten kan zoeken terwijl aan de 

bovenstaande voorwaarden is voldaan, adviseren wij u om Amazon Alexa op het web te 

gebruiken om de Amazon Echo-luidspreker te configureren. Hier kunt u ook 

stembesturing gebruiken. De Amazon Alexa-app is in sommige gebieden instabiel. 

 

21. Wanneer ik het apparaat bestuur met Alexa, klinkt er geen “Oké” en 

er wordt ook geen fout weergegeven, alleen de indicator gaat uit na 

een zoemend geluid. 

Dit kan komen doordat Alexa de opdracht niet heeft herkend en er niet in slaagt te 

bepalen wat de gebruiker wil. 

Het is aan te bevelen om de apparaatnaam in de app te veranderen in een die makkelijker 

te herkennen is voor Alexa, zoals “slaapkamerverlichting”. Laat het apparaat nu opnieuw 



detecteren en bestuur het apparaat met de nieuwe naam. Als het probleem blijft bestaan, 

geeft u het apparaat-ID en het app-account aan ons door, zodat wij het probleem kunnen 

onderzoeken. 

 

22. Op het scherm van de Alexa-app verschijnt de tekst “Apparaat 

reageert niet” 

Als deze mededeling verschijnt, is de apparaatstatus zoals die momenteel is vastgelegd 

op de server, offline. Het wordt aanbevolen dat u de telefoon omschakelt naar 4G en de 

app van het apparaat (niet de Alexa-app) opent om de toestand van het apparaat te 

bekijken. Als u hier vaststelt dat het apparaat werkelijk offline is, kunt u het probleem als 

volgt proberen op te lossen: 

1. Contoleer of het apparaat op de netspanning is aangesloten; 

2. Controleer of de verbinding van het apparaat of het netwerk misschien is verbroken. In 

dat geval kan het even duren voor ze weer online zijn. Controleer na 2 minuten nog eens 

of ze nu online zijn. 

3. Controleer of het netwerk stabiel is. (Dit controleert u als volgt: leg uw telefoon of iPad 

naast het apparaat en controleer of ze zich in dezelfde netwerkomgeving bevinden. 

Probeer nu een website te openen om te bepalen of het netwerk kan worden gebruikt.) 

4. Controleer of het wifi-netwerk in huis normaal functioneert, of dat misschien de wifi-

naam en het wachtwoord zijn gewijzigd. Als dat laatste het geval is, verwijdert u het 

apparaat en voegt het opnieuw toe. 

PS: 5G wifi wordt tijdelijk niet ondersteund, u kunt alleen 2.4G wifi gebruiken. 



5. Als het netwerk normaal werkt, maar het apparaat nog steeds offline blijft, controleert u 

of er te veel wifi-verbindingen zijn. Probeer de router opnieuw op te starten, wacht 3 

minuten en controleer de status van het apparaat; 

6. Controleer of de nieuwste versie van de firmware is geïnstalleerd. De app controleert 

het pad: Ik - Instellingen – Over – Controleren op updates; 

7. Als na controle alles normaal is, is het aan te bevelen om het apparaat te verwijderen en 

opnieuw toe te voegen. (Methode voor verwijdering apparaat: Open de app en ga naar 

de instellingenpagina, klik op “...” in de rechter bovenhoek, klik onderaan de pagina op 

'verwijder apparaat') Als het probleem blijft bestaan, geeft u uw account voor de app, uw 

routermodel, uw land en het ID van het defecte apparaat door. Wij zullen uw klacht zo 

snel mogelijk behandelen. 

 

23. Waarom voert het apparaat geen opdrachten uit van de Echo? 

1. Controleer of het apparaat stembesturing ondersteunt en of de koppeling met de 

luidspreker is geslaagd. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de Echo en 

van Google Home. 

2. Controleer of het apparaat wel online is. U kunt dit vaststellen door te zien of de app 

werkt. 

3. Verschillende typen apparaten kunnen werken met verschillende gesproken 

opdrachten. Contoleer of het apparaat de gesproken opdrachten ondersteunt. 



4. Controleer of de apparaatnaam eenvoudig te herkennen is. Het is aan te bevelen om 2 

eenvoudige en veelvoorkomende worden te gebruiken, bijvoorbeeld “verlichting 

woonkamer”. 

5. Controleer of het app-account van het smartdevice zoals dat is vastgelegd in Alexa is 

veranderd. Stel het apparaat bijvoorbeeld opnieuw in en voeg een nieuw account toe. 

6. Als het probleem nu nog niet is opgelost, geeft u het account (per e-mail of telefoon, 

vergeet het kengetal niet) door aan onze klantenservice. Onze technici zoeken de oorzaak 

van het probleem en helpen u met de oplossing. 

 

24. Wat moet ik doen als het andere apparaat verbonden is maar de 

stembesturing niet werkt? 

Wij adviseren u de volgende stappen te doorlopen om het probleem op te lossen: 

1. Controleer of het apparaat besturing door een ander apparaat ondersteunt. Klik op “...” 

in de rechter bovenhoek van de instellingenpagina om daar de pagina 

“Apparaatgegevens” te openen. Hier zie u de ondersteunde apparaten van andere 

merken op het apparaat. 

2. Controleer of het apparaat verbinding heeft met het WAN (internet). 

Ons Wifi-apparaat heeft twee besturingsmodi: LAN-besturing of wifi en mobiele 

celgegevens 

(of ander netwerk). Ongeacht of het apparaat online is of niet, kan de app het besturen als 

beide op hetzelfde LAN werken (het apparaat en de app zijn verbonden met dezelfde 

wifi-router bij u in huis). U wordt aanbevolen om de wifi op uw mobile apparatuur uit te 



zetten en de mobiele data aan, vervolgens de lijst te verversen en te kijken of het 

apparaat nog online is. 

3. Als het apparaat offline is, controleert u of de wifi normaal functioneert. Als dat niet het 

geval is, volgt u de probleemoplossing voor de router. 

4. Als uw wifi functioneert en het apparaat offline is (alleen indien het eerder nog normaal 

verbinding had en de naam en de accountgegevens niet zijn veranderd), is het aan te 

beleven om het apparaat uit te schakelen en opnieuw te starten. Controleer na 30 

seconden of het apparaat online komt. 

5. Het wordt aanbevolen dat u probeert het apparaat opnieuw te vinden/de lijst te 

verversen om te zien of het apparaat nu in de lijst verschijnt. 

6. Als het apparaat nog steeds offline is, moet u het verwijderen en het netwerk opnieuw 

instellen. Ververs vervolgens in de app van het andere merk (bijvoorbeeld Alexa of Google 

Home) de lijst met apparaten zodat deze het apparaat toont. Het apparaat kan worden 

bestuurd als het eenmaal wordt afgebeeld. 

Als het probleem blijft bestaan nadat u de bovenstaande methoden hebt geprobeerd, 

geeft u het apparaat-ID en het app-account aan ons door, zodat wij het probleem kunnen 

onderzoeken. 

 

25. De app kan het apparaat besturen, maar geen gebruikmaken van de 

besturing van het andere merk. 

1.1 Controleer of uw apparaten ondersteuning bieden voor apparaten van het andere 

merk 



Controleer het pad: Meld u aan op de besturingsinterace van het apparaat en klik op “...” 

om de ondersteuning van apparaten van andere merken te bekijken. 

2. Controleer of uw apparaat verbinding heeft gemaakt met de app. Het kan zijn dat uw 

app en het apparaat zich op hetzelfde LAN bevinden, dat u kunt besturen, maar dat het 

apparaat zelf offline is. Verbind het apparaat opnieuw volgens de aangewezen methode. 

3. Controleer of instructies worden ondersteund door het andere merk. 

4. Controleer of u met het juiste account met verbonden met het andere merk. 

Als het probleem hiermee niet is opgelost, wordt u aanbevolen het apparaat-ID aan ons 

door te geven zodat wij het kunnen controleren. 

 

26. Wat kunt u gebruiken om uw producten te besturen? 

Behalve met de app kunt u intelligente producten ook op de meest geavanceerde manier 

besturen, met gesproken opdrachten. 

 

27. Hoe gebruik ik een luidspreker van een ander merk om slechts één 

van meerdere verbonden apparaten van hetzelfde type uit te 

schakelen? 

Stel verschillende namen in voor deze apparaten en gebruik gesproken opdrachten om ze 

te besturen. 

Noem de verlichting in de woonkamer bijvoorbeeld “verlichting woonkamer” en die in de 

slaapkamer “verlichting slaapkamer”. Vervolgens zegt u tegen de Alexa Echo-luidspreker: 



“Alexa, verlichting woonkamer uit” of “Alexa, verlichting slaapkamer uit” als u het licht wilt 

uitdoen. 

Deze methode werkt ook voor de Tmall Genie. 

 

28. Hoe kunnen nieuwe apparaten worden benaderd door de Amazon 

Echo? 

U kunt nieuwe apparaten laten zoeken met de gesproken opdrachten van Amazon Echo. 

De opdracht is “Alexa (of Echo), ontdek apparaten." Na 20 seconden krijgt u bericht of er 

nieuwe apparaten zijn gevonden en u de Echo kunt gebruiken om ze te besturen. 

 

29. Welk type gesproken opdrachten wordt door de Echo ondersteunt? 

【start scène】 

Stel eerst de scène in de app in, laat vervolgens de apparaten ontdekken; de instellingen 

in de app verschijnen in de Scène-lijst van de Alexa-app. 

Alexa, start scènenaam -------------------------- start scène 

Verschillende typen apparaten kunnen werken met verschillende gesproken opdrachten. 

De meest gebruikte zijn: 

【schakel socket】 

Alexa, zet apparaatnaam -------------------------- aan. Open het apparaat 

Alexa, zet apparaatnaam -------------------------- uit. Schakel apparaat uit 

(Aansluitingen, multi-switchproducten ondersteunen sub-control, na elke aangepaste 

naam in de app, wordt de stekker afgebeeld in de Alexa-app. 



【Verlichting】 (Besturingsopdracht en lamptype): 

Alexa, zet apparaatnaam ————————————— aan. Doe het licht aan 

Alexa, zet apparaatnaam -------------------------- uit. Schakel apparaat uit 

Alexa, zet apparaatnaam op percentage ——————————. Stel de helderheid van 

de lamp in (berekend in percentage licht) 

Alexa, zet apparaatnaam ——— — — lichter. Zet de lamp met 25% lichter (dit 

percentage is vereist voor NAC-certificatie) 

Alexa, zet apparaatnaam ——— — — donkerder. Zet de lamp met 25% donkerder (dit 

percentage is vereist voor NAC-certificatie) 

Alexa, zet apparaatnaam op kleurnaam ——————————. Stel de kleur van het licht 

in 

Alexa, zet apparaatnaam op kleurtemperatuurnaam ——————————. Stel de 

kleurtemperatuur van het licht in 

Alexa, zet apparaatnaam warmer ——— — —. Maak het licht warmer 

Alexa, zet apparaatnaam koeler ——— — —. Maak het licht koeler 

【Airconditioners en verwarmingen】 (apparatuur temperatuurinstelling): 

Alexa, zet apparaatnaam ————————————— aan. Open het apparaat 

Alexa, zet apparaatnaam ————————————— uit. Schakel apparaat uit 

Alexa, stel de temperatuur van apparaatnaam in op waarde in graden ————————

——. Temperatuur instellen (u kunt het ondersteunde temperatuurbereik zelf instellen) 

Alexa, verhoog de temperatuur van apparaatnaam ————————. Temperatuur 

omhoog met 1 graad 



Alexa, verlaag temperatuur van apparaatnaam ————————. Temperatuur omlaag 

met 1 graad 

Alexa, wat is de temperatuur van de apparaatnaam; Alexa, waar is apparaatnaam op 

ingesteld? 

———————————— De temperatuur van de huidige apparaatinstellingen vragen 

(De ingestelde temperatuur met verschillende graden Celsius en graden Celsius. Wanneer 

gesproken opdrachten worden gebruikt, wordt de temperatuurschaal van de huidige 

Alexa Audio gebruikt.) 

【Ventilator】 

Alexa, zet apparaatnaam ————————————— aan. Open het apparaat 

Alexa, zet apparaatnaam ————————————— uit. Schakel apparaat uit 

Opmerking: Bij sommige ventilatoren verloopt de aanpassing van de windsnelheid anders. 

Ze zijn verdeeld in de volgende twee categorieën voor stembesturing. 

1. Percentagetype 

Alexa, stel apparaatnaam in op —————— procent. Verander windsnelheid ventilator 

2. Versnellingstype 

Alexa, zet apparaatnaam in versnelling ——————. Zet de ventilator in een andere 

stand 

【Deurslot / magnetische deur】 

Alexa, vergrendel apparaatnaam ——————————————. Vergrendel deur 

Alexa, ontgrendel apparaatnaam —————————————. Open deur 



Alexa, is apparaatnaam vergrendeld? —————————— Vraag naar de status van de 

deurvergrendelingsschakeling (alleen magnetische deuren ondersteunen de vraag naar de 

schakeltoestand) 

【elektrisch gordijn】 

Alexa, zet apparaatnaam ————————————— aan. Open het gordijn 

Alexa, zet apparaatnaam ————————————— uit. Sluit het gordijn 

(Alexa zelf biedt geen ondersteuning voor de categorie gordijnen. We behandelen 

gordijnen als een schakeltype-apparaat. Inschakelen om de gordijnen te openen of te 

sluiten. 

Zou uit moeten gaan; gordijnen ondersteunen dus alleen openen en sluiten, geen pauze; 

het spreken over gordijnen aan/uit is misschien wat vreemd, maar alleen zo werkt het) 

【afstandsbediening tv】 

Alexa, volgende zender op apparaatnaam —————————. Ga naar de volgende 

zender 

Alexa, vorige zender op apparaatnaam ———————. Afstemmen op de vorige zender 

Alexa, volgende zender op apparaatnaam ———————. Afstemmen op de volgende 

zender 

Alexa, verlaag/verhoog volume van apparaatnaam ———————. Geluidsterkte van de 

televisie aanpassen 

【Camera】 (Gebruik een Echo Show of een Echo Spot om deze te besturen) 

Alexa, toon apparaatnaam ——————————. Zet het camerascherm op de Echo 

Show of Echo Spot 



Alexa, verberg/stop apparaatnaam —————————-. Beeldoverdracht van het 

camerascherm beëindigen 

【Andere apparaten】 

Alexa, zet apparaatnaam ————————————— aan. Open apparaat 

Alexa, zet apparaatnaam ———————————— uit. Schakel apparaat uit 

 

30. Welke taal wordt ondersteund door de Google Assistent? 

De ondersteunde taal is als volgt: 

• Oké Google, zet [verwijderd] aan 

• Oké Google, zet [verwijderd] uit 

• Oké Google, is [verwijderd] aan/uit? 

• Oké Google, zet [verwijderd] op procent 

• Oké Google, zet lichter/verhoog [verwijderd] 

• Oké Google, dim/verlaag [verwijderd] 

• Oké Google, dim/zet lichter [verwijderd] met 50% 

• Oké Google, zet [verwijderd] op (kleur) 

• Oké Google, zet [verwijderd] op (kleurtemperatuur) 

• Oké Google, doe licht in [verwijderd] aan/uit 

• Oké Google, doe alle lichten aan/uit 

• Oké Google, start [verwijderd] 

• Oké Google, activeer [verwijderd] 

 



31. Waarom wordt een automatische actie die is ingesteld in de app via 

een Google Home-luidspreker uitgevoerd zonder de 

activeringsvoorwaarden te bepalen? 

Net als stembestuurder scenario's, kunnen stembestuurde automatische acties worden 

gestart met behulp van gesproken opdrachten, ongeacht de activeringsvoorwaarden. 

 

32. Welke talen worden ondersteund door Google Action? 

Talen die momenteel worden 

ondersteund: https://developers.google.com/actions/smarthome/traits/ 

 

33. Biedt Alexa ondersteuning voor de stembesturing van scènes? 

Alexa biedt ondersteuning voor de stembesturing van scènes. Stel de scènes in de app in, 

laat vervolgens de apparaten ontdekken; de ingestelde scènes in de app verschijnen in de 

Scène-lijst van de Alexa-app. De opdracht om de scènes te activeren is als volgt: Alexa, 

start scènenamen 

 

34. Is stembesturing voor Alexa en Google Home ook beschikbaar in het 

Duits? 

De LSC Public Edition Skill biedt ondersteuning voor Duitsland in Alexa en kan direct 

worden bestuurd in het Duits. 

Als u de Duitse besturing wilt activeren in Google Home, kan dat op twee plaatsen: 

1) Kies Duits wanneer u de luidsprekertaal voor het eerst instelt; 

https://developers.google.com/actions/smarthome/traits/


2) Kies de taal in Instellingen > Voorkeuren > Talen Assistent. 

 

35. Biedt de groep die in deze app is gemaakt ondersteuning voor 

stembesturing? 

Alexa biedt geen ondersteuning voor de besturing van wifi-groepen die zijn gemaakt in 

deze app (Bluetooth-groepen worden wel ondersteund). Ze biedt alleen ondersteuning 

voor de stembesturing van groepen die ze zelf heeft gemaakt in de Alexa app. 

 

36. Hoe kom ik te weten of andere merken worden ondersteund door 

mijn apparaat? 

Controleer of uw apparaten andere merken ondersteunen (zoals Alexa en Google Home). 

(Om te controleren: Open de app, voer uw apparaat in en klik op "✏“. Nu verschijnt 

“Ondersteunde besturing andere merken". Hieronder vindt u de afbeeldingen.) 



 

 

39. Korte handleiding voor het gebruik van IFTTT voor de besturing van 

Smart Devices 

1. Dit hebt u nodig 

Voordat u IFTTT kunt gebruiken om uw smartdevices te besturen, controleert u of aan de 

volgende voorwaarden is voldaan. 

1) Een stabiel wifi-netwerk dat toegang heeft tot de IFTTT-server. 

2) Een apparaat dat de IFTTT-service kan gebruiken. Dat kan ook een computer of een 

mobiel toestel zijn. 

3) Een IFTTT-account, of anders een Facebook-account of een Google-account. 



4) De LSC Smart Connect-app en het bijbehorende account. 

5) Smartdevices die kunnen worden bestuurd met de IFTTT-service. 

2. Voeg apparaten toe in de LSC Smart Connect-app (zie de instructies van de app) 

2.1 Download de LSC Smart Connect-app (zie de instructies van de app) 

2.2 Registreer een LSC Smart Connect-account en meld u aan in de app (zie de instructies 

van de app) 

2.3 Voeg het apparaat toe en wijzig de apparaatnaam (zie de instructies van de app) 

Meld u aan met het LSC Smart Connect-account, voeg het apparaat toe en verander de 

apparaatnaam in een eenvoudig te herkennen woord of groepje woorden, bijvoorbeeld 

“verlichting slaapkamer”. 

3. Stel IFTTT in en schakel Smart Life Skill in 

Gebruikers kunnen IFTTT configureren op het web of met de app. In deze handleiding 

tonen we de configuratie in de app. 

Web: https://ifttt.com/discover (De configuratie op het web is vrijwel hetzelfde als in de 

app) 

App: Zoek naar "IFTTT" in de AppStore of in Google Play om de app te installeren. 

3.1 Meld u aan bij de IFTTT-app 

U kunt deze stap overslaan als u zich al hebt aangemeld in de IFTTT-app. 

1. Open de IFTTT-app door op het icon te drukken op uw mobiele apparaat. 

2. Voer uw IFTTT-account en wachtwoord in, en druk op “Aanmelden". In plaats van een 

IFTTT-account kunt u ook een Facebook-account of een Google-account gebruiken. 



3. Als de aanmelding in de IFTTT-app is geslaagd, wordt het onderstaande scherm 

afgebeeld. 

 

3.2 Koppel het LSC Smart Connect-account aan IFTTT 

U kunt deze stap overslaan als u het LSC Smart Connect-account al aan IFTTT hebt 

gekoppeld. 

1. Klik op het zoeksymbool in de rechterhoek van de pagina “Ontdekken” en type 

vervolgens "Smart Life" in het zoekvak, selecteer de optie "Smart Life" en druk op 

“Verbinden" om Smart Life in te schakelen. 



 

2. Selecteer op de nieuwe pagina het land of de regio van uw account en vul uw LSC 

Smart Connect-account en wachtwoord in. Druk vervolgens op “Nu koppelen" om uw LSC 

Smart Connect-account te koppelen. U kunt het resultaat controleren in de “Services” van 

“Mijn Applet”. 

 

4. Bestuur uw smartdevices via de Applet van IFTTT 

4.1 Maak “dit" om de activering in te stellen 



1. Klik op "+" rechts bovenaan de pagina “Mijn Applets" om een nieuwe Applet te maken. 

(Een Applet is één volledig proces met voorwaarden & taak) 

2. Druk op “dit" om een voorwaarde toe te voegen aan de nieuwe pagina en typ 

vervolgens "Smart Life" in het zoekvak, selecteer de optie "Smart Life". 

 

3. Selecteer de detailactivering in Smart Life, kies het bijbehorende apparaat en druk op 

“Activering maken" om deze voorwaarde op te slaan. 

*Dit is een voorbeeld van “schakel stopcontact in", zie de afbeeldingen hieronder. 



 

4.2 Maak “dat" om de taak te configureren 

1. Druk op “dat" om een taak toe te voegen en typ vervolgens "Smart Life" in het zoekvak, 

selecteer de optie "Smart Life". 



 

2. Selecteer de detailactie in Smart Life, kies het bijbehorende apparaat en druk op “Actie 

maken" om deze taak op te slaan. 

*Dit is een voorbeeld van “doe verlichting slaapkamer aan". 



 

3. Druk op “Voltooien" om het aanmaken van dit Applet te voltooien. Het wordt nu 

automatisch opgeslagen. U kunt het resultaat controleren in de “Alles” van “Mijn Applet”. 

Wanneer we het stopcontact inschakelen (activeringsvoorwaarde), zal de verlichting van 

de slaapkamer automatisch aangaan (de taak uitvoeren). 



 

Opmerking: U kunt ook andere services selecteren als voorwaarde voor “dit” en als taak 

voor “dat”, niet alleen “Smart Life”. 

Neem bijvoorbeeld de locatieservice “Locatie” uit de figuur, U kunt deze instellen als 

activeringsvoorwaarde “dit” en vervolgens stelt u de service “Email” in als de uit te voeren 

taak: Stuur mij een e-mail wanneer ik op een bepaalde plaats aankom. 

 

 

 

 

 



 



3) Open de app en klik op “Wifi-scan” in de rechter bovenhoek. De kanalen 1-13 zijn 2.4G 

en hoger dan 13 is 5G. 

 

40. Korte handleiding voor het gebruik van Google Home voor de 

besturing van Smart Devices 

1. Dit hebt u nodig 

Controleer of aan de volgende voorwaarden is voldaan om Google Home te kunnen 

gebruiken om uw apparaten te besturen. 

Een Google Home-apparaat of een Android-telefoon met Google Assistent. 

De nieuwste versie van de Google Home-app. 

De nieuwste versie van de Google-app (alleen Android) 

Een Google-account. 

De weergavetaal van het display van het apparaat moet zijn ingesteld op English US. 

De LSC Smart Connect-app en het bijbehorende account. 

Smartdevices. 

2. Voeg apparaten toe in de LSC Smart Connect-app (zie de instructies van de app) 

U kunt dit gedeelte overslaan als u al apparaten hebt toegevoegd aan uw LSC Smart 

Connect-account en de apparaatnamen al eenvoudig herkenbaar zijn. 

2.1 Download de LSC Smart Connect-app (zie de instructies van de app) 

U kunt de onderstaande QR-code scannen om de LSC Smart Connect-app te 

downloaden: 



 

U kunt ook zoeken naar "LSC Smart Connect" in de AppStore of in Google Play om de 

app te installeren. 

Opmerking: “LSC Smart Connect”-app is slechts de naam van een app (bijvoorbeeld). U 

kunt uw app downloaden. 

2.2 Registreer een LSC Smart Connect-account en meld u aan in de app (zie de instructies 

van de app) 

Open de LSC Smart Connect-app, druk op “Registeren" om een account te registreren. 

Meld u vervolgens aan in de app. 

2.3 Voeg het apparaat toe en wijzig de apparaatnaam (zie de instructies van de app) 

Meld u aan met het LSC Smart Connect-account, voeg het apparaat toe en verander de 

apparaatnaam in een eenvoudig te herkennen woord of groepje woorden, bijvoorbeeld 

“verlichting slaapkamer”. 

3. Google Home instellen en configuratie Home Control 

Voor de configuratie is de Google Home-app vereist. Zoek naar “Google Home" in de 

AppStore of in Google Play om de app te installeren. 

3.1 Stel Google Home in met de Google Home-app 



U kunt deze stap overslaan als Google Home al is ingesteld. 

1. Controleer of uw Google Home is aangesloten op de netspanning en de vier gekleurde 

lampjes bovenop aan zijn. Het apparaat wacht nu op een verbinding. 

2. Controleer of Google Home zich op een wifi-netwerk bevindt dat goede toegang heeft 

tot Google-services. 

3. Open de Google Home-app. Het apparaat verschijnt automatisch op de pagina 

"Ontdekken". 

4. Klik op “INSTELLING" om de verbinding met de Google-luidsprekers te maken en klik 

op “JA" nadat u de stemaanwijzingen hebt gehoord. 

 

5. Help Google Home verbeteren, klik op “JA, IK DOE MEE” in de rechter onderhoek. 

6. Kies een locatie voor Google Home, bijvoorbeeld “slaapkamer”. 

7. Kies een wifi-netwerk voor het instellen van uw Google Home. 



 

8. Als de verbinding tot stand is gekomen, ziet de app-pagina er als volgt uit. 



 

9. Selecteer een taal en klik op ”Volgende”. 

10. Wacht tot het systeem uw Google Assistent automatisch heeft ingesteld en klik op 

“Volgende”. 



 

11. Klik op “MEER WEERGEVEN" om het dialoogvenster te openen en klik vervolgens op 

“BEVESTIGEN" om Google Home toegang te geven tot uw agenda, vluchtschema's en 

andere gegevens voor een optimale aanpassing aan uw leven. Stel vervolgens de 

geografische locatie in, selecteer de muziekdienst die u wenst en klik op “VOLGENDE”. Als 

u dit niet nodig hebt, klikt u op “Nu niet” om het over te slaan. 



 



 

12. Controleer uw instellingen. Nadat u op “Volgende” hebt geklikt, verschijnt de pagina 

“Google Home is gereed”. De instelling van Google Home is nu voltooid. 



 

13. In deze stap leert u over de stembesturing. Klik op “INSTELLING VOLTOOIEN”. De 

luidspreker die succesvol is aangesloten wordt nu afgebeeld op de “Home”-pagina. 

 



3.2 Koppel het LSC Smart Connect-account in Home Control 

LET OP: Als gevolg van een bekende bug in de app van Google Home kun u slechts één 

Google-account gebruiken om de “Home Control-actie” te besturen. Als u zich in de 

Google Home-app aanmeldt met verschillende Google-accounts, kan alleen het eerste 

account waarmee u zich hebt aangemeld worden gebruikt voor "Home Control". 

1. Klik op de homepage van de Google Home-app op de knop in de rechter onderhoek, 

selecteer “MEER INSTELLINGEN", selecteer "Home Control" in de lijst “ASSISTENT", en klik 

vervolgens op het plusteken in de rechter onderhoek. 

 

2. Zoek "Smart Life" in de lijst. Kies in het nieuwe venster de regio van uw LSC Smart 

Connect-account, geef uw LSC Smart Connect-account en wachtwoord op en kies “Nu 

koppelen”. Nadat u ruimtes hebt toegewezen voor apparaten, worden de apparaten 

afgebeeld op de Home Control-pagina. 



 

4. Uw smartdevices besturen met Google Home 

Nu kunt u uw smartdevices besturen met Google Home. Voor de verlichting van de 

slaapkamer zijn de ondersteunde gesproken opdrachten bijvoorbeeld als volgt: 

Oké Google, doe verlichting slaapkamer aan/uit. 

Oké Google, dim verlichting slaapkamer tot 50 procent. 

Oké Google, zet verlichting slaapkamer hoger. 

Oké Google, zet verlichting slaapkamer lager. 

Oké Google, zet verlichting slaapkamer op rood. 

 



 



 



41. Korte handleiding voor het gebruik van Amazon Echo voor de 

besturing van Smart Devices 

1. Dit hebt u nodig 

Voordat u Echo kunt gebruiken om uw smartdevices te besturen, controleert u of aan de 

volgende voorwaarden is voldaan. 

Een stabiel wifi-netwerk dat toegang heeft tot de Amazon-server. (voor gebruikers in 

China) 

Een Echo-apparaat, dat kan een Echo, Echo Tap of Echo Dot zijn. 

Een Amazon-account. (Als u geen Amazon-account hebt, klikt u hier om te registreren) 

Een Smart-app en het bijbehorende account. 

Smartdevices. 

2. Voeg apparaten toe in de LSC Smart Connect-app (zie de instructies van de app) 

U kunt dit gedeelte overslaan als u al apparaten hebt toegevoegd aan uw LSC Smart 

Connect-account en de apparaatnamen al eenvoudig herkenbaar zijn. 

2.1 Download de app (zie de instructies van de app) 

U kunt ook zoeken naar de app in de AppStore of in Google Play om de app te 

installeren. 

2.2 Registreer een account en meld u aan in de app (zie de instructies van de app) 

Open de app, kies “Registeren" om een account te registreren. Meld u vervolgens aan in 

de app. 

2.3 Voeg het apparaat toe en wijzig de apparaatnaam (zie de instructies van de app) 



Meld u aan met het LSC Smart Connect-account, voeg het apparaat toe en verander de 

apparaatnaam in een eenvoudig te herkennen woord of groepje woorden, bijvoorbeeld 

“verlichting slaapkamer”. 

3. Amazon Echo instellen en Skill inschakelen 

Gebruik in China het web voor de configuratie omdat de Alexa-app daar niet beschikbaar 

is. 

Gebruikers kunnen Echo configureren op het web of met de Alexa-app. 

Adres voor de webconfiguratie: http://alexa.amazon.com/spa/index.html. 

Zoek naar “Amazon Alexa" in de AppStore of in Google Play om de app te installeren. 

Hieronder ziet u de configuratie in de app. De configuratie op het web is vrijwel hetzelfde 

als in de app. 

3.1 Echo instellen met de Alexa-app 

U kunt deze stap overslaan als uw Echo al is ingesteld. 

Controleer of uw Echo is aangesloten op de netspanning. 

Controleer of Echo zich op een wifi-netwerk bevindt dat goede toegang heeft tot de 

Amazon-services. 

Open de Alexa-app door op het icon te drukken op uw mobiele apparaat. 

Voer uw Amazon-account en wachtwoord in, en druk op “AANMELDEN". 



 



5. Kies het hamburgermenu in de linker bovenhoek, kies “Apparaat toevoegen”. Kies 

Amazon Echo op de pagina Instellingen. 

 

6. Kies het type Echo dat u hebt, en vervolgens “VERDERGAAN". 

 

7. Houd de knop met de stip bovenop uw Echo ingedrukt tot het oranje licht verschijnt en 

kies vervolgens “VERDERGAAN". Zorg dat uw mobiele telefoon verbonden is met de 

hotspot van de Echo en kies “VERDERGAAN”. 



 

8. Selecteer een wifi om Echo toegang te geven tot internet. Voer het wifi-wachtwoord in 

en druk op “VERBINDEN". Het kan enkele minuten duren voor Echo verbinding heeft met 

het netwerk. 

 

9. Druk op “VERDERGAAN" wanneer Echo verbinding heeft met het netwerk. Na de 

introductievideo drukt u op “VOLGENDE” om de instelling te voltooien. Hiermee wordt de 

configuratie van uw Echo voltooid. 



 



3.2 Koppel het account van de app aan Alexa 

Druk op "Skills&Games" in het hamburgermenu, zoek uw skill, en klik op “inschakelen" om 

de skill in te schakelen. 

 

4. Uw smartdevices besturen met Echo 

4.1 Laat de apparaten ontdekken 

De Echo moet uw smartdevices eerst ontdekken om ze te kunnen besturen. Als de skill-

koppeling is geslaagd, wordt automatisch de pagina weergegeven uit figuur 1. Klik op 

“APPARATEN ONTDEKKEN” om het apparaat te vinden, of zeg "Alexa, ontdek apparaten" 

tegen Echo. Echo zal apparaten ontdekken die al aan de app zijn toegevoegd. 

U kunt ook drukken op “APPARATEN ONTDEKKEN” om de smartdevices te vinden. 

Ontdekte apparaten worden in de lijst getoond. 



 

Opmerking: Steeds wanneer u de naam van een apparaat verandert in de app, moet Echo 

het opnieuw ontdekken voor u het kunt besturen. 

4.2 Apparaten besturen met gesproken opdrachten 

Nu kunt u uw smartdevices besturen met Echo. U kunt de volgende opdrachten gebruiken 

om uw apparaten te besturen (bijvoorbeeld verlichting slaapkamer): 

Alexa, doe verlichting slaapkamer aan/uit. 

Alexa, dim verlichting slaapkamer tot 50 procent. 

Alexa, zet verlichting slaapkamer hoger/lager. 

Alexa, zet verlichting slaapkamer op groen. 

Alexa, zet verlichting slaapkamer op warm wit. 

Alexa, zet de airconditioning op 24℃. 



 

43. Waarom wordt de apparaatstatus niet weergegeven op het 

besturingsscherm van de Alexa-app? 

Momenteel ondersteunt de Alexa-app alleen de statusweergave van gewone lampen, 

schakelaars, stopcontacten, airconditioners en thermostaten, en niet van andere 

gecombineerde producten, zoals geurlampen en slaaplampen. Als u de status van 

ondersteunde apparaten wilt laten weergeven, gebruikt u steeds de laatste versie van de 

Alexa-app. 

 

44. Kan ik met Google Home een groep apparaten besturen die ik heb 

gemaakt in mijn LSC Smart Connect-app? 

Google Home biedt alleen ondersteuning voor Bluetooth-lamp- of stopcontactgroepen 

van hetzelfde type, gemaakt in de LSC Smart Connect-app. 


