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Koppla dina Innr lampor till en Hue styrenhet 
  
Tack för ditt köp av lampor från Innr. Denna guide hjälper dig att ansluta dina nya lampor till ett Philips Hue-system. Du kan 
använda din Philips Hue-styrenhet eller fjärrkontroll för att styra Innr-lampor. 
Så länge en Innr lampa inte är ansluten till en styrenhet blinkar den två gånger när den slås på och är därefter möjlig att koppla 
ihop med en styrenhet eller fjärrkontroll. 
 

Hur parar jag Innr-lampor till en Hue styrenhet? 

För att koppla en lampa till Hue-styrenheten, starta Hue-appen och gå till inställningarna genom att klicka på kugghjulsikonen. I 
menyn väljer du ”light setup” sedan klickar du på ”   ” symbolen. Appen kommer då söka efter nya lampor i en minut ungefär. 
Först när appen söker efter nya lampor kan man slå av och på lampan (slå av / på). Gör detta för en lampa i taget. 

 

Vanliga frågor: 
Fråga: Varför hittas inte lampan om jag tänder den först och söker sen? 
Svar: Rätt ordning är att först börja söka efter ett nytt ljus och sedan slå av och på lampan (Av / På). Ljuset går endast att hitta 
de 3-4 sekunderna efter att den precis blivit påslagen. 

Fråga: Kan jag återställa ett ljus och ansluta det till en annan styrenhet eller fjärrkontroll? 
Svar: Ja, genom att stänga av och på 6 gånger, med intervall på cirka 0,5 sekunder, återställs lampan manuellt. Det kommer att 
blinka två gånger om du har gjort det här med framgång. 
 Videoguide:    https://www.youtube.com/watch?v=3S4K_EVhlZU  

Fråga: Hur vet jag om en lampa ligger utanför styrenhetens räckvidd? 
Svar: Appen kommer att visa lampan som "unreachable", vilket innebär att lampan är för långt ifrån en lampa eller styrenheten. 
Man räknar med ungefär 30 meters räckvidd inomhus, samt varje lampa skickar signalen vidare till nästa. 

Fråga: Jag har redan installerade dimmers, kan jag använda dem? 
Svar: Nej, det går inte att använda en dimmer inkopplad till smarta lampor. Dimmern stör ut lampans funktion och lampan kan 
blinka eller fungera oberäkneligt. 

Fråga: Kan jag kontrollera Innr-lamporna med Apple HomeKit eller Siri, som vanliga Hue lampor? 
Svar: Nej, Apple tillåter inte att andra Philips-lampor styrs av HomeKit via Hue- styrenheten. Innr-lamporna kan styras av Hue-
appen, fjärrkontrollen, sensorerna och Amazon Alexa / Google Home. 


