Gebruiksaanwijzing

Casambi
Aansturen van verlichting via smartphone/tablet

www.bava.nl

Casambi systeem gebruiken zonder app
Het Casambi systeem is bedoeld voor elke wandcontactdoos, het maakt niet uit of er een
moderne schakelaar in zit of een schakelaar van 100 jaar oud, de Casambi zal met beide
even goed werken.
De software van Casambi kan ook werken als smart schakelaar wat wil zeggen dat u de
verlichting op elk gezet lichtniveau kunt instellen. Dit doet u door de fysieke schakelaar uit en
meteen weer aan te zetten. Het lichtniveau loopt van 0% tot 100%. Wanneer het gewenste
niveau is bereikt (bijvoorbeeld 60% van het licht niveau) schakelt u de verlichting weer uit en
meteen weer aan. De verlichting zal altijd op dit niveau inschakelen inschakelen tot deze stap
opnieuw wordt uitgevoerd.
Het is niet nodig om andere extra dimmers te installeren. Na het installeren van de Casambi
kunt u uw gewone schakelaar gebruiken als dimmer en is te bedienen door middel van uw
mobiele apparaat.
Om de verlichting te kunnen bedienen heeft u alleen de Casambi App nodig, deze is beschikbaar voor alle Android telefoon en tablets ook is de App beschikbaar voor de Iphone,
Ipad en Ipod touch.
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Eerste gebruik Casambi app
De Casambi app is makkelijk in gebruik, u hoeft slechts de app te downloaden.
1. Download de app van Apple App Store of Google Play
Store.
2. Zet uw Casambi armaturen aan.
3. Open de app.
4. Ga naar mijn netwerken
5. Kies uw netwerk, creëer een nieuw netwerk of login op een bestaand netwerk
6. Indien u inlogd op een netwerk heeft u uw e-mail adres en het beheerderswachtwoord
nodig
7. De Casambi app vind automatisch alle inschakelde armaturen
8. Druk op de ‘Toevoegen aan netwerk’
9. De Casambi app zal automatisch de armaturen in gebruik nemen in de groep ‘lampen’
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Basis gebaren
Nadat u de Casambi armaturen in gebruik heeft genomen staan ze onder de groep ‘lampen’
samen met een plaatje, naam en lichtniveau op dit moment.
Er zijn een aantal gebaren die u kunt gebruiken om de verlichting te kunnen bedienen;
• Druk kort op het plaatje om de verlichting aan en uit te zetten
• Houdt het plaatje langer vast. Er verschijnt nu een dimmerbalk waar de lichtsterkte en
eventueel lichtkleur kan worden ingesteld
• Schuif de balk om de lichtsterkte en lichtkleur van de verlichting aan te passen (indien
mogelijk)
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Het bewerken van een armatuur
Om een armatuur aan te passen kunt u dubbel klikken op het icoon van het armatuur of u klikt
op de knop ‘Bewerken’ boven in de app en vervolgens klikt u op de desbetreffende verlichting
om deze aan te passen.
In dit scherm kunt u allerlei instellingen wijzigen, zoals naam en een pictogram/foto
toevoegen. Bij ‘startstatus voor inschakeling’ kunt u aangeven wat er moet gebeuren als de
spanning wordt ingeschakeld. U hebt hier de mogelijkheid om ‘standaardmodus’ of ‘laatste
status’ te kiezen. De standaardmodus kuny u onder ‘MODI’ instellen. Hier kunt u bv.
Instellen dat de lamp altijd op 20% moet inschakelen.
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Creëren van een groep
In de groep ‘lampen’ is het mogelijk om losse groepen te maken, dit heeft als grote voordeel
om de gegroepeerde verlichting in één keer aan te passen. Alle gebaren werken dan
tegelijkertijd over de gehele subgroep.
Voorbeeld: u kunt alle verlichting in uw huiskamer groeperen en deze met één simpele veeg ze
tegelijkertijd dimmen of geheel uitzetten.
In uw netwerk tabblad is het mogelijk om op Bewerken te drukken, vervolgens kunt u de
verschillende verlichtingen op elkaar slepen om hier een subgroep van te maken.

Als u de subgroep wilt veranderen hoeft u alleen maar op de desbetreffende subgroep te
klikken om hem aan te passen.
In het nieuwe geopende venster is het mogelijk om de namen te veranderen of verlichting er
uit te halen door ze buiten het venster te verslepen. Wanneer u klaar bent kunt u op een
willekeurige plaats in het venster tikken om de subgroep te sluiten.
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Galerij gebruiken
De Galerij in de Casambi app is een eenvoudige manieren om uw verlichting aan te sturen.
Neem een foto van bijvoorbeeld uw woonkamer en plaats de verlichting knoppen over de foto
om aan te geven waar deze zich bevinden in de foto.
Om een foto toe te voegen kunt u op de oranje tekst tikken, deze zal vervolgens de keuze
tonen om een nieuwe foto te maken of een bestaande foto te kiezen.
Tip; neem een panorama van uw huiskamer om hier meer verlichting op de foto kwijt te
kunnen.

Nadat u een foto heeft genomen of geselecteerd wordt deze toegevoegd aan de Casambi
Galerij.
De volgende stap is om uw verlichting in de foto te zetten.
Tik op het ‘+’ teken om een venster te openen met al uw verlichting.
Tik op het armatuur dat u wilt selecteren en klik vervolgens op ‘Klaar’
Er zal een cirkel verschijnen, deze kunt u naar de gewenste plaats op de foto verplaatsen
door er op te drukken en te slepen.
Wilt u nog een armatuur knop in de foto zetten herhaal dan deze stap.
Als u nog een ruimte (en dus foto) wilt toevoegen dan kunt u op het ‘+’ teken klikken in de
Galerij. Staat deze er niet? Klik dan eerst op de ‘Bewerken’ knop dan zal de ‘+’ automatisch
verschijnen.
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Verlichting bedienen
Nadat u tenminste één foto heeft toegevoegd aan de Galerij dan kunt u op de foto klikken
om deze fullscreen te openen. Hier ziet u ook direct de toegevoegde knoppen om de
verlichting aan te sturen. Deze knoppen kunt u normaal gebruiken, ook alle standaard
gebaren zijn mogelijk.
Als u alle verlichtingen tegelijkertijd wilt veranderen dan kunt u op een willekeurige plaats
drukken op de foto en dan standaard gebaren te gebruiken, wilt u bijvoorbeeld dimmen veeg
dan van rechts naar links.
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Foto’s herschikken
U kunt de foto’s in de galerij naar wens herschikken en het formaat veranderen.
Dit kunt u doen door op de ‘Bewerken’ knop te drukken boven aan het scherm.
Wanneer u in het bewerken menu zit is het mogelijk om de foto’s te slepen naar de
gewenste locatie.
Wilt u de grootte van de foto’s veranderen dan moet u de grijze balken omhoog of omlaag
verplaatsen.
Wanneer alles naar wens is drukt u op het knopje ‘Klaar’.
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Scènes gebruiken
In het tabblad ‘Scènes’ kunt u verschillende verlichting voorkeuren maken voor verschillende
gelegenheden, het is dus mogelijk om deze van te voren te maken om vervolgens de hele
huiskamer in één tik te veranderen naar de perfecte ambiance voor dat moment. (Bijvoorbeeld
een romantisch diner.)
1. Om een Scène te maken drukt u op ‘Scène toevoegen’
2. Selecteer de gewenste verlichting voor deze scène. U kunt de verlichting afzonderlijk
veranderen, allemaal het zelfde dim niveau geven of een kleur aangeven.
3. Om de naam, icoon en kleur van de scène te veranderen kunt u naar onderen scrollen om
dit te wijzigen.
4. Om terug te gaan naar de scène drukt u op het ’<’ icoon.
5. Wilt u meer scènes creëren druk dan op het ‘+’ icoon.
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Netwerk instellingen
Wanneer u Casambi voor het eerst gebruikt zal deze automatisch een netwerk aanmaken
met alle verlichtingen die u aangesloten heeft. Dit netwerk heeft standaard een aantal
instellingen. Bij ‘Netwerk instellingen’ kunt de naam van het netwerk wijzigen en een
pictogram, de tijdzone en uw locatie instellen. Dit laatste is van belang als u timers met
astrofuntie wilt gebruiken.
Bij ‘Bedieningsopties’ kunt u instellen hoe de verlichting moet reageren op de bediening.
Standaard is uw netwerk niet gedeeld. Dit betekend dat het netwerk alleen op uw huidige
apparaat werkt waarmee u het netwerk heeft gemaakt.
Dit is te veranderen door boven in op het knopje ‘Meer’ te drukken. In het volgende menu
staat ‘network instellingen’, wanneer u deze aan tikt ziet u ‘Instellingen voor delen’. Deze
kunt u vervolgens openen om het netwerk te delen.
1. ‘Niet gedeeld’ - Het netwerk is alleen open voor het apparaat waarmee u het netwerk mee
heeft aangemaakt.
2. ‘Alleen beheerder’ -Het netwerk is detecteerbaar en aanpasbaar voor geregistreerde
gebruikers met een administrator email en wachtwoord.
3. ‘Wachtwoord beveiligd’ - Het netwerk is open voor bezoekers met een wachtwoord, echter
kunnen deze bezoekers het programma aanpassen, hiervoor is een administrator nodig.
4. ‘Open’ - Het netwerk is voor iedereen open om te gebruiken, mocht u wat willen aanpassen dan is het wel nodig om administrator te zijn.
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Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de website van Casambi.
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