
Designet i Danmark

Läs denna bruksanvisning före användning.
Kom ihåg att spara manualen för framtida referens.

Användarhandbok
SmartBulb för S6evo™
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Beskrivning av S6evo™ SmartBulb  

Beskrivning av S6evo™ SmartBulb 
Med S6evo™ SmartBulb kan du säkra ditt boende genom rätt belysning. 
Kontrollera ditt hem belysning när du är hemifrån - och dra fördel av de 
många alternativen när du är hemma.

Justera kraften i ditt ljus med dimmeren i S6evo™-appen - samma som 
du redan använder för att styra din S6evo™. Så du kontrollerar allt med en 
app.

Växla appen enkelt och snabbt mellan vit och färgad belysning. Här kan 
du välja mellan 16 miljoner. färger – allt från bekväma läsljus till mysig 
företagsbelysning.

Vad gör det?
SmartBulb låter dig dimma och ändra ljusfärg från enkel vit till £ 16m.  
färger – direkt från din mobiltelefon. Samtidigt har du möjlighet att kop-
pla statusen på ditt larm till husets belysning. Detta betyder till exempel. 
att du kan slå på SmartBulb medan ditt larm är på.

Så här fungerar det
Byt ut ljuskällan i din lampa med en SmartBulb. Den skruvas in i lampans 
uttag som en vanlig lampa. Anslut SmartBulb snabbt och enkelt till ditt 

S6evo™-larmsystem via din Wi-Fi och du är igång.
Du kan sedan ställa in automatiska regler för när din SmartBulb ska slås 
på och av.

Med appens SmartFollow-funktion kan du ställa in ljuset för att följa sta-
tusen för din S6evoTM SmartAlarm. Till exempel. SmartBulb slås automa-
tiskt på när larmet är på. Du kan också välja att automatiskt slå på Smart-
Bulb om larmet slocknar.



Kom igång 
Att ansluta extra tillbehör till ett S6evo ™ larmpaket är både enkelt och 
snabbt. Detta görs genom att skanna QR-koden för det tillbehör du vill 
lägga till.

Börja med att öppna S6evo™-appen  

I den öppna appen, tryck på  (i det övre högra hörnet) 

1. Tryck på + Lägg till tillbehör längst ner på sidan
2. Välj inlärningsläge
3. Tryck på inlärningsläge
4. Välj S6-tillbehör
5. 5. Välj typ av tillbehör: WiFi-lampa
6. Tryck på Start Learning
7. SmartBulb blinkar nu
8. Tryck på Nästa

FAQ

Jag kan inte lägga till min SmartBulb i appen
Försök starta inlärningsprocessen igen. Se till att lampbrytaren är på.



Tekniska specifikationer

Energiklasse A+

Färver
Färg vit + mångfärgad - 16 miljoner 
färger

Färgtemperatur 2700-6500 Kelvin

Ljuskälla
Låg energi 8 W LED med 800 lumen 
(motsvarar 60 W)

Dimmbar Ja, via S6evo app på SmartPhone

Socket E27 (stor)

Max antal anslutna Smart-
Bulb

Obegränsat

Använd Används med S6evo-larm

Nätverkskrav 2,4 GHZ Wi-Fi

SmartPhone Minimum IOS 7® / Android 4,2

Krav för användning av S6evo™ system


