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50  mm

3V  (1xCR2430  batteri)

1.  Tilføj  Switch  to  Hue  Bridge

Lightbee  switch  er  en  trådløs  sender,  der  kommunikerer  med  Philips  Hue  bridge.  Switchen  bruger  et  CR2430  batteri,  der  driver  en  

indbygget  sender.  Denne  sender  sender  trådløse  radiosignaler,  der  bruges  til  at  fjernstyre  Philips  Hue-systemet.

•  Denne  enhed  indeholder  et  litiumbatteri  med  knap,  som  skal  opbevares  og  bortskaffes  korrekt.

Bemærk:  Når  du  betjener  kontakten  som  instrueret  af  Hue  Bridge,  skal  du  sørge  for,  at  kontaktens  position  er
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•  Udsæt  IKKE  enheden  for  fugt.

korrekt  med  den  øverste  pil  opad  som  vist  på  bagsiden  af  kontakten.

SKU:  91-954

Trin  3:  Tryk  på  et  mærke  for  at  vælge  det,  hvilket  som  helst  mærke  vil  fungere.  Betjen  derefter  kontakten  som  anvist  for  at  gøre  det  muligt  at  tilføje  den  til

11  mm

Hue  Bridge.

-20  ÿ  ~  +45  ÿ

Trin  1:  Konfigurer  din  Hue  Bridge  korrekt,  og  tilføj  lysenheder  til  Hue  Bridge  gennem  Hue-appen  som  anvist.

Switchen  kan  konfigureres  via  Hue-appen  efter  tilføjelse  til  Hue-broen.  Det  gør  det  muligt  at  styre  udpegede  lysenheder  i  2  udpegede  

rum  med  4  knapper.  Funktionerne  af  de  4  knapper  kan  konfigureres  separat  via  Hue  App.

Trin  2:  Tryk  på  "Opsætning  af  tilbehør"  på  siden  "Indstillinger",  tryk  derefter  på  "Tilføj  tilbehør",  og  tryk  derefter  på  "Venner  af  Hue  switch".

De  konfigurerbare  funktioner  inkluderer  ON/OFF,  dæmp  op/dæmp  ned  og  system  forudindstillet  scenekontrol.

50  mm

Operationer

Funktionsintroduktion

i  forbindelse  med  210V-240V  skal  dette  foretages  af  en  autoriseret  elinstallatør.

Sikkerhed  og  advarsler

Produktdata

Produkt  beskrivelse

Vigtigt:  Læs  alle  instruktioner  før  installation.  Hvis  produktet  skal  installeres

Dimensioner

2  år

Radiofrekvens

Driftstemperatur

Strømforsyning

Arbejdsfugtighed

ZigBee  3.0  Switch

Vandtæt  klasse

10-30m  (typisk)

Garanti

2,4  GHz

50x50x11  mm

4

10%  ~  95%  RH  ikke-kondenserende

Switch  Type

Knapper

IP20

Transmissionsområde
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Udskiftning  af  batteri

Installation

Herefter  kan  du  bruge  kontakten  til  at  styre  lysenhederne  i  det/de  valgte  rum.

Fjernbetjeningen  kan  monteres  på  væggen  med  3M  lim.

Bemærk:  Nedenstående  instruktion  er  blot  et  eksempel  på  knapkombinationer,  som  en  Hue  Bridge  kræver  for  at  betjene,

3.  Konfigurer  LIGHTBEE  Switch  gennem  Hue  App

Betjen  venligst  knapperne  som  instrueret  af  din  Hue  Bridge,  da  de  knapper,  den  kræver,  at  du  betjener

Trin  1:  Når  den  er  tilføjet  med  succes,  kan  du  bruge  den  system  foreslåede  indstilling  eller  konfigurere  kontakten  i  henhold  til  din

kan  være  anderledes  end  nedenstående  eksempel.

præferencer.  Bare  tryk  på  "Udført"  for  at  bruge  den  foreslåede  indstilling,  eller  tryk  på  "Skift  indstillinger"  for  at  konfigurere  som  anvist.

2.  Vælg  udpegede  rum/rum,  der  skal  kontrolleres

4  knapper  kan  konfigureres  en  efter  en  separat.  Tryk  på  knapområdet  for  at  vælge  den  knap,  der  skal  konfigureres.

Trin  1:  Tryk  for  at  vælge  et  rum,  der  skal  styres  af  venstre  side  på  kontakten,  derefter  højre  side.

Trin  1:  Fjern  knapperne  fra  kontakten  med  hånden  eller  et  værktøj.

4.  Styr  lysenhederne  i  det/de  valgte  rum  med  kontakten

Trin  2:  Brug  et  skarpt  værktøj  (såsom  en  blyant)  til  at  trække  
batteriet  ud,  og  indsæt  derefter  et  nyt  batteri.

Efter  vellykket  konfiguration  skal  du  trykke  på  "Gem"  i  øverste  højre  hjørne  for  at  gemme  indstillingerne.

Bemærk :  Før  første  brug,  skal  du  fjerne  beskyttelsesfilmen.
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