	
  

	
  

Innr lampen koppelen aan de Innr Bridge
Deze instructie helpt je om je nieuwe Innr lampen te koppelen aan de Innr Bridge: het kastje dat de
brug vormt tussen de lampen en de app. Het bedienen van de lampen in de app biedt veel
mogelijkheden; zo kun je de verlichting in kamers verdelen, met scenes laten samenwerken en
buiten huis bedienen. De eerste stap is om te controleren of de Innr lamp knippert als je die aan zet.
Zolang een Innr lamp nog niet gekoppeld is, knipperen ze 2 keer als ze aan worden gezet.

Hoe koppel ik de Innr lamp aan mijn Innr Bridge ?
Koppel de Bridge aan je router met de meegeleverde ethernetkabel. Als de drie lampjes op je Bridge
circa 1 minuut groen zijn, houd dan de Bridge-knop ingedrukt tot deze knippert en druk in de app op
“Doorgaan”. De Bridge en de App zoeken nu verbinding met elkaar, dit kan even duren. Als het is
gelukt, krijg je de melding “De bridge is met succes geregistreerd. Wachten op initialisatie…”.
Vervolgens kom je in het scherm “Nieuwe Apparaten Zoeken”, waar je lampen kunt toevoegen. Druk
op Zoeken en doe dan je lampen één voor één uit en aan. De gevonden lampen zullen in
beeld verschijnen met hun productnaam. Als al je lampen gevonden zijn, druk je op Gereed. Met
deze stap maak je de registratie van de nieuwe lampen compleet.

Na de registratie van je nieuwe lampen volgt het Kamers scherm. Hier kun je je lampen aan een
kamer toevoegen. Druk op het + -icoon om een nieuwe kamer te maken. Mocht je later extra lampen
willen toevoegen, dan kan dat via: tandwielicoon à Systeem Beheren à Nieuwe Apparaten Zoeken.

Veel gestelde vragen
Q. Waarom kan ik de lamp niet vinden in de app als ik hem aanzet en er naar zoek ?
A. De juiste volgorde is: eerst het zoeken starten in de app en dan de lamp uit- en aanzetten.
Controleer of de lamp stroom krijgt en plaats hem binnen 5 meter van de Bridge. Als je de lamp
eerder hebt gebruikt, moet hij misschien eerst gereset worden. Zie volgende vraag en antwoord.
Q. Kan ik de lamp resetten en aan een andere bridge / afstandsbediening koppelen ?
A. Ja, door 6x de lamp vlot achter elkaar uit en aan te zetten wordt hij handmatig gereset. De
lamp zal twee keer knipperen als dit succesvol is gedaan. Zie onze YouTube instructie.
Meer informatie, tips en andere veel gestelde vragen kun je vinden op:

www.innr.com/service
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