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S TA R T S C H E R M
BIJ HET OPSTARTEN VAN DE IN-LITE APP OPENT HET STARTSCHERM:
Kies voor “Ik ben nieuw hier:” wanneer je nog geen account hebt en wanneer de
transformator nog niet geïnstalleerd is.
Kies voor; “Ik heb al een account” wanneer de transformator al eens eerder
geïnstalleerd is en wanneer er al een account is aangemaakt. Voer bij deze keuze
het gewenste e-mailadres in om jouw persoonlijke instellingscode op te vragen. Voer
deze code in om eerder opgeslagen instellingen te laden.
Kies voor; ’”Gebruik deelcode:” wanneer je de instellingen van de transformator wilt
laden die door een ander zijn gedeeld. Deze code is beschikbaar in de instellingen
van de app. Kies in instellingen de gewenste tuin waarvoor een deelcode gecreëerd
moet worden met de knop “Deel tuin”. Deze code is vervolgens te delen
met een andere in-lite app gebruiker.

IK BEN NIEUW HIER
Bij de keuze “Ik ben nieuw hier” opent het scherm “Uw tuin instellen”. Geef de
tuin een naam bijv. “Voortuin” en druk op Volgende.

DRUK OP “VOLGENDE”
De app zoekt verbinding met de transformator. Zodra de transformator is
gevonden, verschijnt de identificatiecode in beeld. Controleer of dit de juiste
transformator is door op de knop “knipper lichtknop” te drukken.
Dit activeert de blauwe indicatieverlichting van de resetbutton
(de knop aan de rechter zijde van de transformator).
Druk op de knop transformator (nummer) wanneer de juiste transformator is
gevonden om verder te gaan.
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GEEF DE TRANSFORMATOR EEN NAAM
(zie aanwijzing op het scherm) en druk op Volgende.

VERVOLGENS OPENT HET SCHERM
MET DE IN TE STELLEN LICHTZONES
Druk op de knop “Niet benoemd” om de eerste lichtzone
in te stellen.
Dan opent het scherm dat rechts is afgebeeld en
knippert de aangesloten
verlichting van deze lichtzone een paar keer.
Door op de knop “Opnieuw knipperen” te drukken
gaat de aangesloten verlichting in de lichtzone
opnieuw knipperen. Geef vervolgens de lichtzone een
herkenbare naam en kies een bijpassend symbool
bij de lichtzone. Herhaal deze stappen voor de twee
andere lichtzones.

DRUK IN HET VOLGENDE SCHERM OP “KLAAR”
Wanneer alle zones een naam hebben gekregen.
Deze kleuren dan groen.
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WANNEER ER VERDER GEEN TRANSFORMATORS ZIJN OM IN
TE STELLEN, GA JE VERDER DOOR OP DE KNOP “VOLGENDE” TE
DRUKKEN.
Zijn er wel andere transformators om in te stellen.
Herhaal dan de eerder genoemde stappen.

MAAK ALS LAATSTE STAP VOOR HET INSTALLEREN VAN DE TRANSFORMATOR
EEN ACCOUNT AAN OM DE INSTELLINGEN OP TE SLAAN.
Vul het gewenste e-mailadres in en druk op “Opslaan”

VERVOLGENS OPENT HET SCHERM MET UITLEG OVER DE APP.
DRUK INDIEN GEWENST OP DE KNOP “OVERSLAAN”.
Met de knop “Doorgaan” worden diverse mogelijkheden toegelicht.
Met de knop “Sla over” wordt de extra toelichting geannuleerd.
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ROUTINES
NA HET DOORLOPEN VAN DE INTRODUCTIES TOONT DE APP WELKE ZONES
INGESTELD ZIJN EN IS HET MOGELIJK DE VERLICHTING M.B.V.
DE APP AAN EN/OF UIT TE SCHAKELEN.
Met de schuifknop boven het woord instellingen schakelt de app alle zones tegelijk
uit. Met de schuifknoppen schakel je per lichtzone.

DRUK OP “ROUTINES” OM HET ROUTINES SCHERM TE OPENEN.
In het scherm routines is het mogelijk om routines toe te voegen waarmee lichtzones
op bepaalde tijdstippen automatisch aan of uit geschakeld kunnen worden.
Het is ook mogelijk om lichtzones aan en uit te schakelen door middel van een
bewegingsmelder. Deze kan hier ook als een routine worden toegevoegd.
Druk op “Stel uw eerste routine in”.

VOEG ROUTINE TOE
Het is hier mogelijk om de volgende routines instellen:
•

Zonsondergang automatisch: De ingestelde zones gaan automatisch aan bij
zonsondergang en gaan uit op een vastgesteld tijdstip.

•

Zonsopgang automatisch: Hiermee gaan de ingestelde zones automatisch aan
op een vastgestelde tijd en weer uit bij zonsopgang.

•

Bewegingsmelder: Koppel een draadloze SMART MOVE bewegingsmelder aan
één of meerdere lichtzones.

•

Zonsondergang instelbaar: Schakel de ingestelde zones in- en uit binnen een
tijdvak wat ligt tussen 16:00u. en 4:00u.

•

Zonopgang instelbaar: Schakel de ingestelde zones in- en uit tussen 4:00u ’s
nachts en 10:00u ‘s ochtends.

•

Zonsopkomst-ondergang: Schakel de ingestelde zones aan met zonsondergang
en uit bij zonsopgang.
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ROUTINES
ROUTINE: ZONSONDERGANG AUTOMATISCH EN ZONSOPGANG AUTOMATISCH
Geef de routine een naam en stel met de schuifknop een begintijd of eindtijd in.
Selecteer daarna de lichtzones waarvoor deze routine moet gelden en druk op de
knop “Toevoegen”.

ROUTINE BEWEGINGSMELDER
Druk 10 sec. op de pair button op de achterzijde van de draadloze SMART MOVE
bewegingsmelder. Laat de button los om de verbinding met de transformator tot
stand te brengen.
Wanneer de SMART MOVE bewegingsmelder gevonden is, opent het volgende
scherm.

GEEF DE BEWEGINGSMELDER EEN NAAM EN STEL DE TIJD IN DIE DE VERLICHTING
MOET BRANDEN NA BEWEGINGSDETECTIE.
De minimale tijd is 1 minuut en het maximum is 60 minuten.
Selecteer de zones die aan moeten gaan bij beweging en druk op Gereed.
Herhaal deze stappen wanneer er meerdere draadloze SMART MOVE
bewegingsmelders geïnstalleerd zijn.
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ROUTINES
ROUTINE: ZONSONDERGANG INSTELBAAR EN ZONSOPGANG INSTELBAAR
Geef de routine een naam en stel met de schuifknop een begintijd en eindtijd in.
Selecteer vervolgens de lijnen waarvoor deze routine moet gelden en druk je op de
knop “Toevoegen”.

ROUTINE: ZONSOPKOMST-ONDERGANG
Geef de routine een naam. Selecteer de lijnen waarvoor deze routine
moet gelden en druk je op de knop Toevoegen.
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INSTELLINGEN

In dit scherm zijn de diverse instellingen van de in-lite app te beheren.

MIJN TUINEN
Selecteer een ingestelde tuin om de namen van de tuin,
transformator of lichtzone te wijzigen. Hier kan ook een
transformator of bewegingsmelder toegevoegd worden
en/of een deelcode gegenereerd worden, voor het
delen van de tuin met een andere smartphone/tablet.
Wanneer er meerdere tuinen geïnstalleerd zijn toont de
app ook de namen van de andere tuinen.
VOEG NIEUWE TUIN TOE
Met “Voeg nieuwe tuin toe” is het mogelijk om een
nieuwe tuin toe te voegen.
ACCOUNT
In Account is het mogelijk om instellingen zoals het
gekoppelde e-mailadres te wijzigen.
Let op: Bij alleen uitloggen gaan de instellingen niet
direct verloren. Wanneer je weer inlogt (zonder de
SMART HUB-150 te resetten) haal je je instellingen
namelijk weer op.
GARANTIE
Hier zijn de algemene garantiebepalingen voor de
producten van in-lite te vinden.

In dit scherm zijn de namen van de lichtzones en de
naam van de transformator te wijzigen.
Selecteer “Transformator (naam)” om de namen van de
ingestelde lichtzones te wijzigen. Ook kan daar de naam
van de transformator gewijzigd worden.
Kies “Nieuwe transformator” om een nieuwe
transformator toe te voegen.
Kies “Bewegingsmelders” om een nieuwe
bewegingsmelder toe te voegen.
Kies “Pas naam aan” om de naam van de tuin te
wijzigen
Kies “Deel tuin” om een deelcode te genereren en de
tuin te delen met een andere gebruiker
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INSTELLINGEN
TRANSFORMATOR TOEVOEGEN
Dit scherm toont de ingestelde transformator en maakt
het mogelijk om een nieuwe transformator en/of
bewegingsmelder toe te voegen. Hier kan ook de naam
van de tuin gewijzigd worden en kan een deelcode
worden gegenereerd.
Druk op “Zoeken naar transformators”.

WANNEER DE TRANSFORMATOR GEVONDEN IS, OPENT
HET VOLGENDE SCHERM.
Volg de aanwijzingen op en geef de lichtzones een
naam om ze toe te voegen.

SMART MOVE BEWEGINGSMELDER TOEVOEGEN
Druk op de knop “Voeg motion sensor toe” om een
nieuwe SMART MOVE bewegingsmelder toe te voegen.
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INSTELLINGEN
EEN TUIN DELEN
Met de deelcode zijn alle gemaakte instellingen te
delen met een andere gebruiker. De andere gebruiker
moet deze code invoeren bij “Gebruik deelcode” in het
startscherm van de app.
Deze deelcode is gemakkelijk door te sturen met diverse
apps door op “Deel” te drukken.
De deelcode kan ook gebruikt worden wanneer een
gebruiker een nieuwe tuin toevoegt wanneer hij al een
account heeft.

TUIN TOEVOEGEN
Stel handmatig een nieuwe tuin in door de nieuwe tuin
een naam te geven en door te gaan met volgende.
Of gebruik een deelcode van een tuin die eerder
geïnstalleerd is. Bij gebruik deelcode wordt de nieuwe
tuin automatisch toegevoegd

IK HEB AL EEN ACCOUNT
Vul hier het e-mailadres is dat al eerder is gebruikt en
druk op volgende.
Naar het opgegeven e-mailadres wordt een e-mail
gestuurd met een toegangscode. Gebruik de knop
“open mail-app” om de e-mail te lezen.
Mocht de code niet geaccepteerd worden vraag dan
een nieuwe code aan door op “Send again” te drukken.
Wanneer de goede code is ingevoerd wordt de
tuin automatisch geïnstalleerd op de app en zal er
verbinding met de transformator(s) gemaakt worden.
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INSTELLINGEN
GEBRUIK DEELCODE
Voer hier de deelcode in die je van een andere app
gebruiker gekregen hebt. Na het invoeren van de code
wordt de tuin automatisch geïnstalleerd op de app en
zal de app verbinding maken met de transformator(s).

GARANTIE
Hier zijn de algemene garantiebepalingen voor de
producten van in-lite te vinden.
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