
DIMMER
In het tabblad ‘DIMMER’ wordt de huidige 

kleurinstelling getoond. Op deze pagina kan 

de LED-bol in zijn geheel worden gedimd of 

feller worden gezet. Sleep met uw vinger de 

indicator naar de gewenste dim-stand. De 

LED-bol staat vol aan bij 100%. In het tabblad 

‘KLEUR’ is het ook mogelijk om per halve bol 

te dimmen. Wanneer u drukt op de bovenste 

of onderste helft van de bol, opent zich het 

tabblad ‘KLEUR’. Hier kun u de gewenste sfeer 

creëren.  

STAP 2: AANSLUITEN VAN LED LAMP 
OP WIFI NETWERK
2a Open de DYDELL app. Het tabblad 

‘NETWERK’ opent zich automatisch. Klik op de 

‘NETWERK’ pagina op de button ‘Koppel lamp 

aan thuisnetwerk’. Zodra u deze button hebt 

geselecteerd, verschijnt er wederom een lijst 

met netwerken.

1c Ga naar de ‘Instellingen’ van uw apparaat 

(iPhone, iPad of iPod touch). Open ‘Wifi’ en 

selecteer het netwerk ‘Dydell lamp’.  

> zie B voor hulp

STAP 1: VOORBEREIDING

1a Download met uw iPhone, 

iPad of iPod touch, de DYDELL 

App in de APP-store. 

1b Sluit de LED bol aan op 

netstroom door de stekker in het 

stopcontact te plaatsen. Wanneer 

u de lamp voor de eerste keer 

aansluit, staat deze automatisch 

in de ‘DYDELL Lamp  mode’.

> zie A voor hulp  

LET OP
Gaat u een hanglamp met LED-lichtbol 

installeren? Verwijder dan eerst de 

(eventuele) muurdimmer en vervang 

deze door een aan/uit-schakelaar. 

Muurdimmers zijn gemaakt voor 

gloeilampen en kunnen de LED lichtbol 

onherstelbaar beschadigen. 

HANDLEIDING
KOPPELING VAN LED LAMP  

AAN THUISNETWERK 

Om de LED-lichtbol met uw Smartphone App 

draadloos te kunnen bedienen, dient u in het 

bezit te zijn van een draadloos thuisnetwerk. 

Hiervoor is een router met draadloze 

functionaliteit nodig.  

Op de “HOME”-pagina van de App worden alle 

succesvol verbonden lampen getoond. Op 

de “HOME”-pagina kunt u de instellingen van 

lamp(en) wijzigen. 

2e  Vul vervolgens het lampprofiel in door 

een naam, locatie en een foto toe te voegen 

en sla deze op. Deze lamp is nu succesvol 

toegevoegd aan uw apparaat. Herhaal stap 1b 

t/m 2e indien u nog een lamp wilt toevoegen 

aan uw apparaat.

2d Selecteer een nieuwe  lamp,  die bovenaan 

de  “HOME”-pagina wordt getoond. Druk op 

het  grijze ‘> ‘  pijltje achter de getoonde lamp. 

De lamp profiel pagina opent zich 

> zie D voor hulp 

2c De App opent zich na enkele seconden op 

de “HOME”-pagina. Alle bestaande en nieuwe 

lampen die succesvol zijn verbonden aan uw 

thuisnetwerk, worden hier getoond 

> zie D voor hulp 

     

2b Selecteer nu uw thuisnetwerk, voer het 

wachtwoord van uw thuisnetwerk in en 

‘bevestig’ deze instelling. De control-unit van 

uw lamp start nu vanzelf opnieuw op en de 

App verbindt zich aan uw thuisnetwerk 

> zie C voor hulp 

MAAK FAVORIET
De gecreëerde kleur, met kleur verzadiging 

en dim-stand kan hier als favoriet worden 

opgeslagen. Geef de favoriet een herkenbare 

naam. Klik op de button ‘voeg toe aan 

favorieten’ om deze op te slaan. De favorieten-

lijst opent zich. Wanneer de lijst vol is, dient 

u eerst een ander favoriet uit de lijst te 

verwijderen. 

DIM PER HALVE BOL
Veeg of klik op de grijze pijl van pagina ‘kleur 

verzadiging’. De pagina ‘dim per halve bol’ 

opent zich. Hier kunt u per halve bol dimmen. 

Selecteer de bol-helft door te klikken op het 

icoon in het dim-wiel en sleep met uw vinger 

de indicator naar de gewenste dim-stand. 

Het geselecteerde deel neem de dim-stand 

aan.  Veeg of klik op de grijze pijl  om de ‘maak 

favoriet’ pagina te openen. 

KLEUR 
In het tabblad ‘KLEUR’ kunt u per halve bol 

de kleur selecteren. Klik een- of meerdere 

malen op het icoon in het midden van 

het kleurenwiel. Een of beide helften zijn 

geselecteerd wanneer deze de oranje kleur 

aanneemt. Schuif de indicator over het 

kleurenwiel en laat los op deze gewenste 

kleur. Het geselecteerde deel, neemt de 

gewenste kleur aan. Druk op de grijze pijl om 

de ‘kleur verzadiging’ te wijzigen. 

THEMA’S
In het tabblad ‘THEMA’S’ worden vaste 

kleurcombinaties aangeboden in verschillende 

categorieën zoals ‘warm en sfeervol wit licht’ 

voor mooie vooraf ingestelde wit-tinten of 

‘kleurentherapie’ (door Colour Comfort) waarbij 

de sfeer kan worden afstemd op een specifieke 

functie. 

     

FAVORIETEN
In het tabblad ‘FAVORIETEN’ worden zowel 

de opgeslagen favorieten als enkele fabriek-

instellingen getoond. Schuif van rechts naar 

links over de favoriet. Op de positie van de 

verwijderde favoriet komt de nieuwe favoriet 

te staan. 

 

KLEUR VERZADIGING 
Door aan de de kleur van de LED-bol meer wit-

licht toe te voegen, gaat deze meer licht geven 

en wordt de kleur minder verzadigd. Voor een 

rijke kleur dienen de witte LED’s uit te worden 

gezet. Sleep de indicator naar de gewenste 

wit-balans en laat dan los. Het geselecteerde 

deel van de LED-bol neemt de gewenste kleur-

verzadiging aan.

C- MIJN THUISNETWERK                                                             
VERSCHIJNT NIET
 
Mogelijk is het Wifi signaal van uw thuisnetwerk 

te zwak om verbinding te maken. De lamp 

staat te ver van de router van uw thuisnetwerk 

af of er zijn teveel blokkades. Plaats een ‘Wifi-

versterker’ in de ruimte waar de lamp staat 

om het thuisnetwerk-bereik te vergroten. 

- Bij 2 of minder brandende lampjes, is 

het Wifi signaal zwak waardoor de App-

commando’s de lamp slecht zullen bereiken. 

Wij adviseren u om het Wifi-signaal te 

versterken door de lamp dichterbij de router 

te zetten, het signaal te versterken via een 

“Wifi-versterker”. Dit is een kastje die u in 

het stopcontact kunt plaatsen. Daarnaast is 

het ook mogelijk om via ‘DYDELL control’ de 

lampen rechtstreeks met uw apparaat (zonder 

Wifi) te bedienen. 

> Zie Extra 1 voor meer informatie.  

B2 Het kan ook zijn dat uw control-unit niet in 

de ‘DYDELL lamp mode’ staat. Volg de stappen 

A1 t/m A3 om de control-unit handmatig in de 

‘DYDELL lamp  mode’ te zetten. 

B- DE APP TOONT GEEN ‘DYDELL-
LAMP’ NETWERK

Wanneer het netwerk “Dydell-lamp” van stap 2b 

niet verschijnt, kan dit twee oorzaken hebben.

B1 Mogelijk is het Wifi signaal van uw 

thuisnetwerk te zwak om verbinding te maken 

met de lamp. 

U kunt de verbindingssterkte van het Wifi-

signaal als volgt controleren: 

- Zet met de aan/uit-button op de control-unit 

de LED-bol uit. 

- Druk vervolgens op de ster-button. 

- Eén of meerdere lampjes van de control-unit 

gaan branden. 

- U hebt een sterk Wifi-signaal wanneer er 6 

lampjes zijn gaan branden. 

A3 De middelste twee oranje 

lampjes op de control-unit gaan 

branden. Vervolgens gaat het een-

na laatste linker en rechter lampje 

branden: de lamp staat nu in de 

‘DYDELL lamp mode’ waardoor 

het ‘DYDELL-lamp’ netwerk actief 

wordt. U kunt nu verder gaan met 

stap 2b. 

HELP 
A-DYDELL LAMP-MODE 

Wanneer u de lamp voor de eerste keer 

aansluit op het netstroom, staat de control-

unit automatisch in de ‘DYDELLl lamp 

mode’. Wanneer het netwerk “Dydell-lamp” 

van stap 2b niet verschijnt, kan het zijn dat 

de control-unit niet in de ‘DYDELL lamp 

mode’ staat. Volg de volgende stappen om 

de control-unit handmatig in de ‘DYDELL 

lamp mode’ te zetten. 

A1 Zet de lamp uit door op de 

‘aan/uit’ knop van de control-

unit te drukken. 

A2 Houdt vervolgens de 

‘favorieten’ ster-knop (op de 

control-unit) ingedrukt en druk 

vervolgens kort op de ‘aan/

uit’-knop. 

LET OP: 
indien het buitenste linker 
en rechter lampje zijn gaan 
branden, dan is het proces 
niet goed verlopen. Herhaal 
dan stap A1 t/m A3. 

MEER
Onder het tabblad ‘MEER’ vindt u de praktische 

zaken over de LED-sphere. Hier kunt u het 

energie verbruik en branduren bekijken, de 

lamp profielen wijzigen en kijken of er updates 

zijn. 

WIT SFEERLICHT
In het scherm ‘wit sfeerlicht’ vindt u een 

variatie aan functionele- en decoratieve wit 

tinten al vooraf voor u zijn ingesteld.

KLEURENTHERAPIE
Onderzoek toont aan dat de hoeveelheid 

licht, de kleur van het licht en de dim-stand, 

het gedrag van mensen direct beïnvloedt, 

waardoor deze beter gaan functioneren. 

In samenwerking met een onafhankelijk 

kleuren-instituut, bieden wij sferen aan in de 

categorie Kleurentherapie, die zijn afgestemd 

op wisselende functies.

 

 

 

 

MEER INFORMATIE

Het is mogelijk om via ‘DYDELL control’ 

de lamp rechtstreeks via uw apparaat te 

bedienen, zonder Wifi signaal. Ideaal bij 

een ontoereikend Wifi-signaal of voor 

demonstratiedoeleinde. 

E-1a. Haal de stekker van de lamp uit het 

stopcontact, wacht 5 seconden en sluit deze 

daarna weer aan het netstroom.

E-1b. Ga direct naar de Instellingen’ van uw 

apparaat en open ‘Wifi’. Wacht vervolgens 10 

seconden.

E-1c. Gedurende deze 10 seconden wordt 

tussen de netwerken het netwerk  ’dydell 

config’ getoond. Selecteer ‘dydell config’, 

voer het wachtwoord ‘dydell456’ in en beves-

tig deze instelling  door te klikken op ‘join’.

LET OP: wacht niet te lang. Na 5 minuten 

verdwijnt ‘dydell config’ weer. Om opnieuw 

‘dydell config ‘te laten verschijnen tussen de 

netwerken  dient u stap E1 te herhalen.  

D- ER VERSCHIJNT GEEN NIEUWE 
LAMP OP DE ‘HOME’-PAGINA 

D1 Zoek nogmaals binnen uw thuisnetwerk naar 

nieuwe lampen door op de ‘REFRESH-BUTTON’ 

in de linker bovenhoek van de “HOME”-pagina 

te klikken. Een nieuwe lamp kan op twee 

manier worden weergegeven, namelijk met een 

unieke code (IP-adres) of door een ingevuld 

lampprofiel te tonen (zonder foto). 

D2 Mocht de nieuwe lamp niet verschijnen, 

controleer dan bij INSTELLINGEN/WIFI van uw 

apparaat of uw thuisnetwerk (waarmee uw 

lampen zijn verbonden) geactiveerd is. 

D3 Open opnieuw de DYDELL app, ga 

naar de ‘HOME’-pagina en selecteer in de 

linker bovenhoek de ‘Refresh-button’. Het 

thuisnetwerk wordt opnieuw doorzocht naar 

nieuwe lampen.

D4 Mocht de nieuwe lamp nog steeds niet 

zijn gevonden, dan is de lamp niet succesvol 

toegevoegd aan uw thuisnetwerk. Herhaal 

stap 1b t/m 2e van de handleiding. 

E-1d. Open uw internet (Safari) en voer in de 

adresbalk de nummerreeks ‘172.16.29.1’ in. 

Vergeet daarbij niet om ook de ‘punten’ in te 

voeren. Druk vervolgens op ‘enter’.

E-1E. De webpagina ‘DYDELL WIFI Control 

Interface’ opent zich. Druk vervolgens op de 

knop ‘Dydell Control’. 

LET OP: omdat uw apparaat is verbonden 

aan ‘Dydell control” bent u niet verbonden  

aan internet. Overige diensten van uw 

apparaat zoals het ophalen van mail werkt 

daardoor niet.  Volg stap F om uw lampen 

opnieuw aan uw netwerk te te koppelen 

en te bedienen waardoor u weer gebruik 

kunt maken van de overige diensten van 

apparaat. 

Het 2de, 4de en 5de lampje van de con-

trol-unit gaan kort branden. ‘Dydell Control’ is 

nu succesvol geactiveerd.     

E-1f. Ga naar de ‘Instellingen’ van uw appa-

raat . Open ‘Wifi’ en selecteer het netwerk 

‘Dydell control’

E-1G. Open de Dydell App en bedien de 

lampen met uw apparaat, zonder wifi-sig-

naal.

EXTRA 1 - MEER INFORMATIE

Het is mogelijk om via ‘DYDELL control’ 

de lamp rechtstreeks via uw apparaat te 

bedienen, zonder Wifi signaal. Ideaal bij 

een ontoereikend Wifi-signaal of voor 

demonstratiedoeleinde. 

E-1a. Haal de stekker van de lamp uit het 

stopcontact, wacht 5 seconden en sluit deze 

daarna weer aan het netstroom.

E-1b. Ga direct naar de Instellingen’ van uw 

apparaat en open ‘Wifi’. Wacht vervolgens 10 

seconden.

E-1c. Gedurende deze 10 seconden wordt 

tussen de netwerken het netwerk  ’dydell 

config’ getoond. Selecteer ‘dydell config’, 

voer het wachtwoord ‘dydell456’ in en beves-

tig deze instelling  door te klikken op ‘join’.

E-2c. Ga naar de ‘Instellingen’ van uw 
apparaat. Open ‘Wifi’ en selecteer onder 
netwerken ‘Dydell Lamp’. 

E-2d. Open de DYDELL App. De App opent 

zich na enkele seconden op de ‘NETWERK’-

pagina. Klik op de knop ‘Koppel lamp 

aan thuisnetwerk’. Selecteer vervolgens 

uw thuisnetwerk, voer uw thuisnetwerk-

wachtwoord in, bevestig deze instelling.    

E-2e De App opent zich na enkele seconden 

op de HOME-pagina. Alle lampen die suc-

cesvol zijn verbonden met uw thuisnetwerk, 

worden hier getoond. 

EXTRA 2- ONTKOPPEL ‘DYDELL 
CONTROL’ EN VERBINDT MIJN 
LAMP AAN MIJN THUIS-NETWERK 

Wanneer u de lampen rechtstreeks via 

‘dydell control’ hebt bestuurd, was u 

(tijdelijk) niet verbonden aan internet. 

Diensten van uw apparaat zoals het 

ophalen van mail, werkte daardoor niet. 

Volg de volgende stappen om de lampen 

opnieuw aan uw netwerkt te verbinden en 

te bedienen.  

E-2a. Ga naar internet (Safari) en voer in 

de adresbalk de reeks ‘172.16.29.1’ in.  

E-2b. De webpagina ‘DYDELL WIFI Control 

Interface’ opent zich. Druk op de knop 

‘Dydell lamp’. Het 2de en 5de  lampje op de 

control-unit gaat branden. 

FUNCTIONALITEITEN IN DE APP


