LedJeNaam installatie handleiding
In onderstaande stappen leggen wij uit hoe u uw LedJeNaam voor het eerst in
gebruik kunt nemen.

Stap 1: Uitpakken en aansluiten
Het LedJeNaam pakket bestaat uit 4 onderdelen:
- LedJeNaam houder inclusief USB-kabel.
- Op maat gemaakt acryl bordje (pas op deze zit los in de houder).
- USB-stroom adapter.
- Reset pin.
Gebruik altijd de meegeleverde USB-stroom adapter of een 5 volt 2 ampère
alternatief om problemen te voorkomen.
Haal uw LedJeNaam voorzichtig uit de verpakking (let op, het acryl is
krasgevoelig), steek de USB-stekker in de meegeleverde USB-stroom adapter en
stop deze in een stopcontact.
LedJeNaam zal na een paar seconden 3x blauw knipperen en/of blauw branden.
Pagina 2) Apple IOS
Pagina 3) Android
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Apple IOS:

Stap 2: Verbindt uw smartphone met het “LedJeNaam” WiFi netwerk.
Na enkele ogenblikken verschijnt een pop-up scherm.

Stap 3: WiFi instellen
Klik op “configure WiFi”, selecteer
het gewenste WiFi netwerk en vul
het password in.
Klik eerst op “save” en daarna op
“ok”.
Uw LedJeNaam zal nu trachten
verbinding te maken met uw WiFi
netwerk.
Het verbinden kan enkele minuten duren.

Stap 4: Verbinden met LedJeNaam
Uw ledjenaam is te bereiken via:
“Adres staat in de brief”

Bewaar uw LedJeNaam adres goed.
*tip* zet uw LedJeNaam adres in uw favorieten.
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Android:
U kunt de LedJeNaam app vinden in de Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ledjenaam.nativescript
(of zoek in de Play Store op ledjenaam)

Stap 2: LedJeNaam toevoegen.
Open de LedJeNaam app en klik op “+ voeg een LedJeNaam toe”.

Stap 3: WiFi selecteren.
Selecteer uw WiFi netwerk, vul het bijhorende password in en klik op “save”.
Wacht enkele minuten.

Stap 4: Gebruiken.
Uw LedJeNaam verschijnt vanzelf na enkele minuten in de lijst onder “Gevonden
LedJeNaam apparaten: ”.

Stap 5: Hernoemen.
Hernoem eventueel uw LedJenaam, klik hiervoor op het icoon:

Tips en problemen oplossen:
•
•
•

•
•

Zorg er bij stap 4 altijd voor dat uw telefoon en LedJeNaam op hetzelfde WiFi netwerk zijn
aangesloten.
Zet bij een Samsung telefoon “Samsung Slimme NetwerkWissel” of “Wifi-assistentie” bij andere
Android toestellen tijdelijk uit onder de instellingen van uw telefoon.
Om uw LedJeNaam te resetten gebruikt u het meegeleverde reset pinnetje of een paperclip.
Sluit de LedJeNaam aan op het stopcontact en druk voorzichtig met het pinnetje in het gaatje
onderop uw LedJeNaam totdat u een klik voelt/hoort en uw LedJeNaam 3x blauw knippert en/of
blauw brandt. Uw LedJeNaam WiFi instellingen zijn nu gereset.
Mocht u geen verbinding kunnen maken met uw LedJeNaam zet dan tijdelijk uw (3g of 4g)
dataverbinding op uw telefoon uit en probeer het opnieuw.
Als het niet lukt om via de Android app een LedJeNaam toe te voegen volg dan stap 2 en 3 van
pagina 2 (Apple IOS). Na deze stappen kunt u verder gaan met stap 4 op deze pagina.

• Was een LedJeNaam alleen met water en een zachte doek. Wasmiddelen, alcohol e.a.
kunnen uw acryl beschadigen!
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