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1. Registere bruker og legge til lamper i appen

side:1

Registere bruker og legge til
lamper inn i appen

Merk: Pass på at lampen har strøm og er 
skrudd på. 

Merk: For å restarte lampen holdes den 
røde av/på knappen inne i 30 sekunder til

lampen begynner å blinke. Dette må gjøres
dersom man ønsker at lampen skal kobles

mot en ny telefon. 

Merk: Verifikaskasjonskode er sendt til
registrert epost som må skrives inn for å få

tilgang.  



Generelle merknader for bruk av app og smartlamper
• Når en regel er valgt vil den gjenta seg hver natt i henhold til innstillingene, men lyse i maks 16 timer. 
• Om man har flere lamper må man følge de samme stegene som for den første lampen. Man kan lage forskjellige regler og 

oppsett for hver lampe, eller man kan velge mange lamper til samme regel. 
• For oppdatere kontakt med lampen må man trekke ned bilde i appen og man vil se at lampene blir knyttet til appen på nytt. 
• Viktig å være oppmerksom på at årstid med lite sol og lange netter bør man velge innstillinger som begrenser bruk av lys så 

mye som mulig.  
• Standard «Project» er «My Project». Kan lage egne «Project» ved å trykke¨på øverst på «Project» menyen 
• Kan dele lamper til andre brukere av appen, men bare en kan styre lampene av gangen. 

• Merk at det kan hende at Bluetooth henger igjen slik at om man bytter bruker må kanskje forrige bruker skru av og på 
Bluetooth på telefonen

• Ved å holde den røde av/på knappen inne i 30 sekunder vil alle innstillinger på lampen bli nullstilt og blir på nytt tilgjengelig i 
hvilken som helst bruker av appen. Tilgangen gis på nytt ved å starte anvisningen fra «Første gangs oppsett»
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1. Logg på appen med brukernavn og passord
2. Velg “Project” fra menyen nederst i appen
3. Velg + (nr 1 i bilde under) nederst etter man har valgt “project”. 

• Om man skal legge til flere lamper velges samme fremgangsmåte som beskrevet fra punkt 3 over og videre. 
4. ‘Appen scanner etter lamper og vil finne de om de er på og man har kontakt via Bluetooth. Merk at Bluetooth må være aktivert på telefon
5. Velg lampen som er funnet ved å huke av til venstre der det star “Mesh” (nr 2 i bilde under)  og trykk deretter på på “Add” (nr 3 i bilde under)
6. Deretter kommer det opp et bilde hvor man kan gi et nytt navn til lampen som deretter vil bli brukt i appen. 

• Dette navnet kan byttes senere ved å trykke og holde på navnet på lampen(merk av man må velge “Confirm øverst til høyre for å aktiverer nytt navn)
7. Nå er man tilbake på “Project” hvor man ser lampen som er aktivert
8. Man kan fra “Project” trykke på navnet på lampen(nr 4 i bilde under)  hvor man deretter kommer inn hvor man kan se status på lampen som f.eks

• Batteristatus(trykk på den lille pilen helt ute til høyre, (nr 5 i bilde under). Her kan man se hvor mange % batteriet har, hvor mye som lades osv. 
9. Kan også fra “Project” skru lampen av og på ved å trykke på lampesymbolet helt ytterst til høyre(nr 6 i bilde under). 
10. Bluetooth status (nr 7 i bilde under)
11. Lampen er nå koblet mot appen og er klar for bruk og videre oppsett som er beskrevet videre på neste side.  
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Første gangs oppsett av lampen(ene) i appen
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1 2 3 4 5

1 Bilde av lampen

2 Navn på lampen(kan endres)

3 Viser siste innstilling fra “Application" , N/A betyr lamper er fabrikk 
oppsett eller ikke satt opp mot en “Application” scene. Så snart en 
automatisk regel er satt vises navnet på regel her. 

4 Viser status på Bluetooth/mesh forbindelsen

5 Viser om lampen er av eller på, kan trykke på for å skru av 
eller på hver lampe for seg.

Beskrivelse av lampene under “Project”
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Oppsett av regel for automatisk styring av lampen

Side:5

1. Velg “Smart”(nr 1 i bilde under) hvor man deretter kommet til et nytt bilde hvor man kan velge forskjellige “scener”
2. Velg en standard “scene” og vi anbefaler at man velger “Community ”(nr 2 i bilde under). Tegnet kan også endre oppsett for mer avanserte lamper

• På neste bilde kan man sette forskjellige oppsett hvordan man ønsker at lampen skal lyse gjennom døgnet. 
3. Trykk og hold for å bytte navn på regelen om man ønsker(nr 3 i bilde under)
4. For å velge oppsett på regelen trykk på navn med ring rundt(nr 4 i bilde under) 
5. Etter å ha trykket på valg av oppsett(nr 4 i bilde under) kommer det opp et nye valg hvor man kan velge hvordan lampen skal lyse gjennom døgnet
6. Her kommer det opp nye valg er det en rekke forhåndsdefinerte innstillinger(kan rulle bilde nedover)

• Trykk på en av de man ønsker og ved å trykke på et av valgene og deretter (i) (nr 5 bilde under) for å se hvordan dette valget lyser. 
• Kan lage egne oppsett ved å velge +(nr 7 i bilde under)
• Når man har funnet hvilken man ønsker velger man “Confirm”(nr 8 i bilde under) og man kommer tilbake og må knytte opp lampen ved å huke av nr 5

i bilde under. Velg deretter “Confirm” på nytt. (nr 9 i bilde under)
7. Man er nå tilbake på “Smart” bilde og kan velge den regelen man har redigert (nr 10 i bilde under). Antall lamper som er knyttet regelen (nr 11 i bilde under)
8. Flytt regel til toppen(nr 12 i bilde under)
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Velg her om man ønsker å lage en 
egen regel, se neste side.

Mass Response:
Ved oppdaget bevegelse alle the lampene vil automatisk skru
seg på og lyse I 30 sekunder på 100%

Power Saving:
10% lysstyrke hele døgnet for å spare batteri. 

Off-peak Light:
De valgte lampene er delt inn i 2 grupper. Gruppe 1 og gruppe 
2 vil skru seg på i intervaller mellom dag 1 og dag 2

Invasion:
Ved oppdaget bevegelse vil alle lampene blinke I 10 sekunder
med 100% styrke

Auto Tracking:
Ved oppdaget bevegelse vil lampene lyse I rekkefølge en etter
en langs veien hvor det er bevegelse. 

• En lampe kan settes i en forskjellig regler, men siste regel vil
alltid være den som gjelder. 

• Man kan ikke slette en original regel, men man kan lage
egne. 

Standard automatiske regler og hvordan de fungerer
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8
Velg + for å lage egne lysoppsett som f.eks lysstyrke, lysfarge, 
skru av eller på bevegelsessensor. Merk at visse valg er 
tilpasset forskjellige lamper. 

9

9

Velg denne for å kopiere et lysoppsett til flere andre lamper. 
Merk at man må gå tilbake til denne siden og velge
“confirm” for å endre hver lampe til ditt nye oppsett. 
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Sett egen regel
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Dele lamper med andre brukere av appen

Side:8

1. Man må kjenne til brukernavnet til den man vil dele lampen med. Dvs den man ønsker å dele med må ha opprettet egen app bruker.
2. Velg “Me” fra menyen nederst i appen(nr 1 I bilde under)
3. Velg “My share” (nr 2 i bilde under)
4. Velg + (nr 3 i bilde under)
5. Skriv inn brukernavn til den du vil dele lampene med (nr 4 i bilde under). Solarlysjtdk deler nå sine lamper med Solarlysjt som kan styre Solarlysjtdk sine lamper
6. Sett tilgangsnivå(nr 5 i bilde under)
7. Den bruker man har delt med kan velge å styre lampene man er gitt tilgang til ved “Project Management” (nr 6 i bilde under)
8. Velg hvilket “Project” man ønsker å styre fra “Project Management”(nr 6 i bilde under) Kommer nå til bilde nr 7.

Ved å overføre administrasjonsrettigheter(Transfer Ownership) vil din «master» konto bli overført til annen bruker. Benyttes med varsomhet. 
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• Dette er fra bruker
Solarlysjt som har tilgang 
til 2 «Project». «My 
Project» er delt fra 
Solarlysjtdk og «Kroknes 
ny» er Solarlysjt sitt eget 
«Project»

• Velg hvilket «Project» 
man ønsker å styre ved å 
trykke på en av disse to. 

• Kan kun velge en av 
gangen
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Funksjonell scene  

• En funksjonell scene er et valg hvor man sette opp en regel som overstyrer en «Smart» regel i 
en gitt periode. Etter endt periode vil den gå tilbake til «Smart» regel. 

• Til bruk i spesielle situasjoner, anbefales for viderekomne brukere. 
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3 Velg lengden på valgt scene2

Velg for å lage en ny scene

4

Velg lampe man vil legge til denne
scenen. 

4

Det er mange forhåndsdefinerte valg, men 
kan også lage egne ved å trykke på +

Hvordan lage en funksjonell scene – Valget “Scene” fra fanen nederst på appen
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Velg her for å  
komme til dette
valget. 

Endre lysstyrke, 
lysfarge, osv.



Lage og endre funksjonelle scener

Kan også kopiere en scene til flere
lamper
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Velg for endre en scene eller
legge lampe til scenen



Hva betyr ikonene på Scene valget

1 Viser Gateway(bare for spesielt bruk)

2 Status på bluetooth kontakten

3 Velg for å se detaljert lampe informasjon

4 Se om det er alarmer eller feil på lampen

5 Velg for å bestemme lokasjon på lampen. 

6 Viser hvor lenge den har lyst på dette valget
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Styre prosjekter 

Sett basis informasjon som passord osv

5 Gi oss kommentarer på appen.
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Beskrivelse av innholdet på Min side “Me” (nr 1 i bilde under)
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Dele lamper med andre brukere 

Anbefal appen til andre(QR kode)



Skyv til venstre og man kan slette lampe, osv. 
Merk at du må være koblet mot lampen for å kunne slette en lamoe. 

Hvordan slette lampe, regler og scener. 
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Hvordan oppgradere programvare på app og lampen

Side:15

1. Velg “auto-push” på appen og følge instruksjonene.

2. Velg “Me>Settings>APP version”(hvis det er en rød prikk er det ny software tilgjengelig)

3. “Bluetooth module version” og “MCU” software på lampen kan oppgraderes og dette ser man ved en rød prikk

når man er inne hver enkelt lampestatus. 

Alle oppdateringer på lampen krever at man er koblet til via Bluetooth helst med gode signaler(dvs man bør stå

ganske nærme lampen)


