BRUKERMANUAL
LAST NED APP

Slik kommer jeg i gang!
01. Last ned appen.
Last ned appen via QR-koden her eller på www.IMood.dk
02. Opprett en konto i appen.
Fyll ut skjemaet og opprett en konto.
03. Aktiver Bluetooth på smarttelefonen eller nettbrettet.
04. Sett pæren i lampen og slå den på.
05. Aktiver pæren i appen.
Når pæren er slått på, åpnes appen. Vent 10-20 sekunder mens appen automatisk finner
pæren du nettopp har slått på.
Klikk på ”Go to add”. Pæren vil nå bli installeret i appen. (Se bilde 1)
Pæren blinker når installasjonen er fullført.
Klikk på ”Next” (Se bilde 2)
Klikk på penn-ikonet hvis du ønsker å endre navnet på pæren. (Se bilde 3)
Klikk på ”Done”, og pæren er aktivert og klar til bruk. (Se bilde 4)
06. Demp lyset og skift farger.
Demp lyset slik du ønsker og skift mellom varm hvit og 16,8 millioner farger. (Se bilde 5 og 6)

Grupper flere pærer og kontroller dem samlet
01. Opprett gruppe og legg til pærene
Øverst til høyre vises 3 små prikker, klikk på dem og klikk på ”Create Group” (Se bilde 7 og 8)
Her kan du se at den opprettede G4-pæren allerede er markert i gruppen. Nedenfor kan du se alle de
andre pærene som er tilgjengelige og kan legges til i denne gruppen. Klikk på den grønne pluss-knappen
for å legge til de ønskede pærene til denne gruppe.
Klikk på ”Save”, endre navnet til det du vil ha på den nye gruppen og klikk ”Save” igjen
Når du er ferdig med å navngi, klikker du på” Save” (Se bilde 9)
Nå kan du styre alle pærene du har lagt til gruppen på samme tid! (Se bilde 10 og 11)
Du finner en mer detaljert guide for hvordan en gruppe opprettes på IMood.dk eller via QR-koden.
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