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TILFØJ SMARTPÆREN

SLET SMARTPÆREN

1 Sæt pæren i. Der skal være slukket

3 Når ”Power your device” bliver vist

for kontakten til den fatning, som pæren
er sat i.

i appen, tænd da for kontakten til pæren,
som blinker grønt.

Pæren passer til en E27-fatning (stor).

2 Åbn din G4S SMARTalarm app.
•
•
•
•

Tryk på de tre menustreger øverst
til venstre.
Vælg ”Enheder”
Vælg ”Tilføj en ny enhed”
Vælg ”RGBW LED pære”

4 SMARTpæren lyser konstant, når
den er korrekt tilføjet.
•
Betjen SMARTpæren via appen
eller manuelt via kontakten
•
Kontakten skal altid være tændt,
hvis pæren skal betjenes via appen

5 Hvis SMARTpæren ikke kan tilføjes,
se ”Er pæren på andet Z-wave netværk?”.

1 Kontakten til den fatning, som
pæren er sat i, skal være tændt.

2 Åbn din G4S SMARTalarm app.
•
•
•
•

Tryk på de tre menustreger øverst
til venstre
Vælg ”Enheder”
Vælg ”SLET”
Vælg ”RGBW LED pære”

3 Når ”Remove you Z-wave device”
bliver vist i appen, sluk/tænd da hurtigt 3
gange (skal ende med at være tændt).
•
Pæren lyser orange i 2 sekunder og
ændres til HVID, hvis den er korrekt
fjernet
•
Pæren blinker orange i 3 sekunder
og ændres til RØD, hvis den ikke er
slettet korrekt - prøv igen

BETJEN PÆREN (MANUELT VIA APPEN)

ER PÆREN PÅ ANDET Z-WAVE NETVÆRK?

1 Tryk på ”Kontrol” i din G4S
SMARTalarm app.

2 Tryk på den givne pære.

3 Foretag indstillingerne - se
nedenfor.

4 Tryk ”Accepter”.

1 Hvis SMARTpæren tidligere har
været tilføjet et andet Z-wave netværk,
skal du først fjerne den herfra, før du
kan tilføje den på dit Z-wave netværk.

6 små farvede cirkler:
Tryk på en af de små cirkler for at vælge
en foruddefineret farve.

Farvehjul:
Du skal trykke på den farve, som du vil
bruge. Du kan ikke slide i farvehjulet.

2 Sluk/tænd hurtigt 3 gange på
kontakten (skal ende med at være
tændt).

3 Hvis pæren blinker orange i 3
sekunder, er den tilføjet på et andet
Z-wave netværk og skal først fjernes
derfra.

Dæmp/skru op for lysstyrken:
Brug slideren til at indstille lysstyrken.

Tænd/sluk-knap:
Tryk for at slukke og tænde.

LAV SMARTREGLER MED PÆREN

1 Tryk på de tre menustreger øverst

5 Tryk på plus-tegnet under

til venstre i din G4S SMARTalarm app.

2 Tryk på ”Smart regler”.

”Udløsere”.

6 Vælg dernæst udløsertypen. Du kan

8 Tryk på plus-tegnet under
”Handlinger”.

9 Vælg en pære, som du vil styre.

vælge mellem:
•

Kalender
(fx på et bestemt tidspunkt)

•

Sikkerhedstilstande
(fx når du slår alarmen fra)

have, ved at trykke på ikonerne:

•

Hændelser
(fx når en dør bliver åbnet)

•
•
•

•

Tryk
(en genvej på startsiden)

3 Tryk på ”Tilføj en smart regel”.

4 Indtast navn på din SMARTregel,
og tryk ”Fortsæt/Done”.

10 Før slideren til side. så pæren er
slået til.

11 Angiv de instillinger, som pæren skal

Farvehjul
Lysstyrke
Duration (hvor længe pæren er
tændt)

12 Tryk ”Accepter”.
7 Angiv den handling/kriterier, som du
vil have som udløser for din SMARTregel.

