
Designet i Danmark

Venligst læs denne manual før brug.
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.

Brugervejledning
SmartBulb til S6evo™
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Beskrivelse af S6evo™ SmartBulb  

Beskrivelse af S6evo™ SmartBulb 
S6evo™ SmartBulb giver dig mulighed for at sikre din bolig via den rette 
belysning. Kontrollere din boligs belysning, når du ikke er hjemme – og 
gør brug af de mange muligheder, når du er hjemme.

Justér styrken i dit lys med lysdæmperen i S6evo™ appen – den samme 
som du allerede bruger til at styre din S6evo™ med. Du styrer altså det 
hele med én og samme app.

Skift enkelt og hurtigt i appen mellem hvid og farvet belysning. Her kan 
du vælge mellem 16 mio. farver – alt fra behageligt læselys til hygge 
selskabsbelysning.

Hvad gør den?
SmartBulb giver dig mulighed for at lysdæmpe og skifte lysfarve fra enkel 
hvid til 16 mio. farver – direkte fra din mobiltelefon. Samtidig får du  
mulighed for at tilknytte status på din alarm til boligens belysning. Det 
betyder f.eks. at du kan få SmartBulb til at tænde samtidig med at din 
alarm bliver tændt.

Sådan virker den
Udskift lyskilden i din lampe med en SmartBulb. Den skrues i lampens 
fatning som en normal pære. Forbind SmartBulb hurtigt og enkelt til dit 
S6evo™ alarmsystem over din Wi-fi, og du er i gang.

Du kan herefter opsætte automatiske regler for, hvornår din SmartBulb 
skal tænde og slukke.

Med appens SmartFollow funktion kan du indstille, at dit lys skal følge 
status på din S6evo™ SmartAlarm. F.eks. at SmartBulb automatisk tænder, 
når alarmen slås til. Du kan også vælge at SmartBulb automatisk tændes, 
hvis alarmen går i gang.



Kom godt i gang 
Det er både nemt og hurtigt at forbinde ekstra tilbehør til en S6evo™ 
alarmpakke.  Dette sker ved at scanne QR-koden på det tilbehør, der 
ønskes tilføjet.

Start med at åbne S6evo™ appen 

I den åbne app trykkes på  (øverst i højre hjørne) 

1. Tryk på + Tilføj tilbehør nederst på siden 
2. Vælg Indlæringstilstand
3. Tryk på Indlæringstilstand
4. Vælg S6-Tilbehør 
5. Vælg type af tilbehør: WiFi Bulb
6. Tryk på Start indlæring
7. SmartBulb begynder nu at blinke
8. Tryk på Næste

FAQ

Jeg kan ikke tilføje min SmartBulb i app’en
Forsøg at starte indlæringsprocessen igen. Sørg for at der er tændt for 
lampens kontakt.



Tekniske specifikationer

Energiklasse A+

Farve Hvid + Multifarvet – 16 mio. farver

Farvetemperatur 2700-6500 Kelvin

Lyskilde
Lavenergi 8 W LED med 800 lumen 
(svarer til 60 W)

Dæmpbar Ja, via S6evo app på SmartPhone

Fatning E27 (stor)

Max antal SmartBulb tilsluttet Ubegrænset

Brug Anvendes sammen med S6evo alarm

Netværkskrav 2,4 GHZ Wi-Fi

SmartPhone Minimum IOS 7® / Android 4,2

Krav til brug S6evo™ system


