ANVÄNDARMANUAL
LADDA NER

Så hår kommer du igång!
01. Ladda ner appen.
Ladda ner appen via den här QR-koden eller hos www.IMood.dk
02. Skapa ett konto i appen.
Fyll i formuläret och skapa ett konto.
03. Aktivera Bluetooth på din smartmobil eller surfplatta.
04. Sätt i lampan i och tänd den.

05. Aktivera lampan i appen.
När lampan tänds så öppnas appen. Vänta i 10-20 sekunder medan appen automatiskt hittar LED-lampan
som du just har tänt.
Klicka på ”Go to add”. LED-lampan installeras nu i appen. (Se bild 1)
LED-lampan blinkar till när installationen är klar.
Klicka på ”Next”. (Se bild 2)
Klicka på pennikonen om du vill ändra lampans namn. (Se bild 3)
Klicka på ”Done”. Nu är lampan aktiverad och klar för användning. (Se bild 4)
06. Dämpa ljuset och ändra färger.
Dämpa ljuset efter behov och växla mellan varmt vitt och 16,8 miljoner färger. (Se bild 5 och 6)

Gruppera flera LED-lampor och kontrollera dem tillsammans
01. Skapa grupper och lägg till lampor
Längst upp till höger ser du tre små prickar. Klicka på dem och sedan ”Create Group”. (Se bild 7 och 8)
Nu kan du se den registrerade MR16-lampan och den har redan har markerats i gruppen.
Nedan kan du se alla andra LED
lampor som är tillgängliga och kan läggas till i den här gruppen.
Klicka på den gröna plusknappen för att läg till öns kade
LED-lampor i gruppen.
Klicka på ”Save”. Ändra namnet till det som du vill använda för den nya gruppen och
klicka sedan ”Save” igen. (Se bild 9)

Nu kan du styra alla glödlampor som du har lagt till i gruppen på en och samma gång! (Se bild 10 och 11)

Få en mer detaljerad guide över hur man skapar en grupp hos IMood.dk eller via QR-koden.
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