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Innr lampen koppelen aan Philips Hue
Bedankt voor je aankoop. Deze uitleg helpt je om je nieuwe Innr lampen te koppelen aan het Philips
Hue systeem. Je kunt de Philips Hue bridge of de afstandsbediening gebruiken om de Innr lampen
te 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 Philips Hue bridge ?
Om een lamp te koppelen aan de Hue bridge, start je de Hue app en ga je naar instellingen door te
klikken op het tandwiel icoon. In het instellingen menu kies je voor Lamp configuratie en druk je op
de + knop. Nu vraagt de app om te zoeken naar nieuwe lampen. Start eerst met zoeken en zet
vervolgens één voor één de lampen uit en aan.

1. ZOEKEN….

2. LICHT UIT/AAN
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3. GEVONDEN!

Veel gestelde vragen
Q. Waarom kan ik de lamp niet vinden in de app als ik hem aanzet en ernaar zoek ?
A. De juiste volgorde is: eerst het zoeken starten in de app en dan de lamp uit en aanzetten.
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.
Q. Hoe weet ik of een lamp zich buiten het bereik van de bridge bevindt ?
A. De app geeft dan onbereikbaar aan, het kan zijn dat de lamp erg ver van de bridge is geplaatst
of dat er geen andere lampen in de buurt zijn om signalen door te geven. Of hij krijgt geen stroom.
Q. Ik heb al dimmers, kan ik die gebruiken ?
A. Nee. Sterker nog, je mag de innr lampen niet achter een dimmer installeren want die kunnen niet
tegen de electronische sturing die uit de dimmer komt, ook niet als je deze op vol aan zet.
Q. Kan ik de innr lampen met de Apple HomeKit of Siri besturen net als Hue lampen ?
A. Nee, Apple staat niet toe om niet-Philips lampen met de HomeKit te besturen via de Hue bridge.
Je kunt Innr verlichting met de Hue app, remote, sensoren en Osram Lightify bedienen.
Meer informatie kun je vinden op:

www.innr.com

FaceBook/innrlighting
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