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Veiligheidsinformatie

Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis en  
gebruik in droge ruimtes. Voorkom contact met vocht en 
waterdamp.

Lees de instructie goed door.  
Hihome (At Home Technologies BV) is niet verantwoordelijk 
en aansprakelijk bij onjuist gebruik. Sluit geen ongezekerde  
apparaten aan en belast de Smart Plug niet hoger dan op 
de plug vermeld maximum.

Bezoek https://www.hihome.eu/manuals voor uitgebreide en 
de laatste versie van de handleiding. Voor vragen kunt u een 
email sturen naar support@hihome.eu

https://www.hihome.eu/manuals
mailto:support@hihome.eu


Stap 1

Download the Hihome App voor iOS of Android

Hihome Smart

Bezoek https://www.hihome.eu/manuals voor uitgebreide en 
de laatste versie van de handleiding. Voor vragen kunt u een 
email sturen naar support@hihome.eu

https://www.hihome.eu/manuals
mailto:support@hihome.eu


Stap 2

Registreer en log in



Stap 3

Voeg apparaat toe en kies verlichting



Stap 4

Draai de Smart WiFi lamp in de fitting (E27)

• Wanneer de stroom wordt ingeschakeld begint de lamp 
te knipperen 

• Indien de lamp na inschakelen continu brandt, activeer 
dan de koppelmodus 

• Koppelmodus is te activeren door middels de lichtknop, 
de lamp 3 keer uit en in te schakelen 

• Na 3 keer achter elkaar inschakelen begint de lamp te 
knipperen 

• De lamp is nu klaar om te koppelen…



Stap 5

Maak netwerkverbinding (Smart WiFi)



Stap 6

Verbind de Slimme Stekker met de Hihome App



Stap 7

Bedien en stel de Slimme Lamp in naar wens



Let op!

De Hihome Smart WiFi lampen zijn dimbaar via 
de Hihome App of Google Assistant of Alexa.  
Gebruik geen conventionele lichtdimmer omdat 
deze de stroomtoevoer beperkt en de WiFi module 
mogelijk uitschakelt. De lamp is dan niet meer 
bedienbaar totdat het voltage weer maximaal is. 



Verbinden met Google Home of  
Alexa

Voor het verbinden van de Hihome Smart Plug met  
Google Home is er een specifieke handleiding. 

Ga naar:  https://hihome.eu/manuals/ 

Voor het verbinden van de Hihome Smart Plug met  
Amazon Alexa is er een specifieke handleiding. 

Ga naar:  https://hihome.eu/manuals/ 

https://hihome.eu/manuals/google
https://hihome.eu/manuals/alexa



