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Eerste installatie
De Casambi app is eenvoudig in gebruik. Volg 
onderstaande stappen, voordat je de lampen aanzet.

1. Download de app vanuit de app store of de play store.

2. Open de app en maak een eigen netwerk aan.

3. Als je met meerdere devices van het netwerk gebruik 
wilt maken volg je de stappen op de laatste bladzijde 
van deze korte handleiding.

4. Als het netwerk is aangemaakt kun je de lampen 
inschakelen. De Casambi app zal de lampen automatisch 
vinden. 

5. Voeg de lampen toe aan je netwerk.

Basis handelingen
Dit zijn de basishandelingen om je lamp te bedienen.

• Om de lamp aan of uit te zitten tik je 
kort op de betreffende lamp.

• Druk langer op de lamp en swipe 
naar links of rechts om de 
lichtsterkte in te stellen.

• Druk langer op de lamp en swipe 
naar boven of onder om de 
lichttemperatuur in te stellen.

• Druk langer op de lamp om een RGB 
lamp van kleur te veranderen.
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Gallerij 
De Gallerij in de Casambi app is een makkelijke plek om je lampen te besturen. Maak 
een foto van je kamer met de lampen erop. 

1. Voeg je foto toe aan de Casambi Gallerij door in de Gallerij te tikken op  ‘Bewerken’ 
en daarna op het ‘+’ teken.

2. Nadat de foto is toegevoegd kun je je lampen toevoegen. Tik op het ‘+’ teken, 
selecteer een lamp die je wilt toevoegen en tik op  ‘Klaar’.

3. Als je alle controls hebt toegevoegd aan de foto tik je nog eens op ‘Klaar’.

4. Nu kun je de lampen vanaf de foto bedienen, geen gegok meer welke lamp aan 
gaat.
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Scènes en animaties 
In het tabblad Scènes kun je verschillende lampen 
toevoegen ingesteld op een vooraf bepaalde dimstand / 
lichtkleur. 

1. Tik op ‘scène toevoegen’ en vul een naam voor de 
scène in. Selecteer de optie ‘scène toevoegen’

2. Selecteer een of meerdere lampen en stel de 
lichtstand in. Je kunt een enkele lamp instellen of 
alle lampen gelijktijdig. Gebruik hiervoor de 
"lampen in scène" knop.

3. Tik op ‘Klaar’.

4. Als je meerdere scènes wilt maken tik op 
‘Bewerken’ rechts boven in je scherm en dan op 
het ‘+’ teken.

In het tabblad scènes is het ook mogelijk een animatie 
in te stellen. In animaties kun verschillende scènes in 
elkaar laten overlopen. 

1. Tik op ‘Bewerken’ in de rechter bovenhoek van je 
scherm en tik op het ‘+’ teken.

2. Tik op ‘Animatie toevoegen’ 

3. Voeg animatie stappen toe. Je kunt scènes en 
wachttijden toevoegen, bijvoorbeeld:

• Add Scene Red, fade time 10 sec
• Add wait 1 min
• Add Scene Blue, fade time 10 sec

In deze animatie zal de scène rood in faden in 10 
seconden, 1 minuut actief blijven en dan binnen 10 
seconden veranderen naar scène blauw.

4. Bij algemene instellingen kun je de animatie herhalen.

5. Als je klaar bent met bewerken tik je op ‘Klaar’.
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Timer 
Met de timer functie kun je op basis van tijd een vooraf 
ingestelde scène aan of uit zetten.

1. Ga naar het tabblad Meer, Timers tik op ‘Voeg een timer 
toe’

2. Tik op Scène toevoegen en selecteer de gewenste scène.

3. Tik op Schakelt ON en selecteer de tijd waarop de scène 
moet aan gaan. Tik op Schakelt OFF om de tijd te 
selectereen waneer de scène uit moet gaan. 

4. Door een fader tijd toe te voegen zal de scène gelijdelijk 
aan en uit gaan.

5. Als je alles hebt ingesteld tik je op ‘Klaar’.

Netwerk en Delen 
Als je de lampen met verschillende devices wilt bedienen 
moet je de instellingen voor het delen aanpassen.

1. Ga naar het tabblad Meer - Netwerkconfiguratie - 
Instellingen voor het delen

2. Tik op instellingen voor het delen en deze instellingen 
zullen openen. Tik op delen.

3. Er zijn 4 opties: Niet gedeeld, Alleen beheerder, 
Wachtwoord beveiligd en Open. Bij deze laatste 3 zal het 
netwerk worden geupload in de cloud en kunt u met 
andere devices het netwerk openen.
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