
Eén LED-bol bestaat uit twee halve bollen, 
die individueel kunnen worden ingesteld. 
Eén LED-bol wordt dus getoond als twee 
lampen. Klik op ADD ALL LUMINARES TO 
NETWORK.

STAP 1: EERSTE KEER INSTELLEN

1a Download de Casambi 
APP voor telefoon, tablet of 
smartwatch in de Apple App store 
of Google Play store.

1b Zorg ervoor dat de lamp(en) 
AAN staan door de lamp aan 
te sluiten of de stekker in het 
stopcontact te steken.

1c Zorg dat de bluetooth op uw apparaat is 
geactiveerd. Ga naar INSTELLINGEN en zet 
Bluetooth op AAN.

LET OP
Gaat u een LED-lamp van DYDELL installeren? 
Verwijder dan eerst de (eventuele) 
muurdimmer en vervang deze door een aan/
uit-schakelaar. Muurdimmers zijn gemaakt 
voor gloeilampen en kunnen de LED lamp 
onherstelbaar beschadigen. 

HANDLEIDING
CASAMBI 

BESTURINGSSYSTEEM 

TIP: onder MORE/NETWORK SETUP/
NETWORK SETTINGS kunt u de naam van 
het netwerk veranderen. Onder MORE/
NETWORK SET UP/ SHARING SETTINGS 
kunt u aanpassen welke personen toegang 
krijgen tot een netwerk.

TIP: om meerdere netwerken te maken 
zoals entree of kantine  ga dan naar tabblad 
MORE en selecteer CHANGE NETWORK en 
vervolgens CREATE NEW NETWORK. 
LET OP: u kunt een lamp maar aan één 
netwerk toevoegen.

1d Open vervolgens de Casambi APP. De App 
toont automatisch onder ‘nearby devices’ alle 
lampen die zijn uitgerust met Casambi en die 
zich in het bereik van uw apparaat bevinden.

1e Alle lampen worden automatisch 
toegevoegd aan het netwerk (zonder naam) op 
de APP.  Het tabblad LUMINAIRES opent zich.

Door het oranje bolletje over de lijn te 
verschuiven kunt u de instellingen van de 
geselecteerde lamp of groep met lampen 
wijzigen:
- DIMMER: Voor het dimmen of juist feller zetten  
- WHITE : Voor het instellen van wit-licht 
- COLOR: om de kleur (RGB) in te stellen. Klik op 
het kleurenpallet onderaan de pagina voor het 
bepalen van gewenste kleur. 
- COLOR SATURATION:  Voor het bepalen van de 
kleurintensiteit van de gekozen kleur.

SFEREN AANMAKEN OF WIJZIGEN

2d Druk 3 seconden  (niet dubbel klikken) op 
de groep of de lamp die u wilt aanpassen. Het 
kleurenscherm opent zich.

DIMMEN VAN LAMPEN OF GROEPEN 

LAMPEN

2b Om een groep lampen of een lamp-helft te 
dimmen legt u uw vinger op het icoon van de 
groep of lamp helft en veegt u direct over het 
beeldscherm van uw apparaat naar rechts of naar 
links om de lamp te dimmen. Bij 100% staat uw 
lamp vol aan bij 0% is uw lamp volledig gedimd. 

2c Staat uw lamp in een groep, maar wilt u alleen 
een lamp-helft dimmen, dubbel klik dan op 
de groep. De groep opent zicht. Druk en schuif 
vervolgens weer op de lamp-helft die u wilt 
dimmen.

STAP 2: DIMMEN EN SFEREN MAKEN

ALLE LAMPEN TEGELIJK AAN OF UIT 

ZETTEN 

2a Onder het tabblad LUMINAIRES ziet u o.a. een 
knop met ALL LUMINAIRES. Door op deze knop 
te klikken kunt u alle lampen tegelijk AAN of UIT 
te zetten.

1f  Wanneer u de bovenste en onderste helft van 
de LED-bol dezelfde sfeer wilt geven of wanneer 
u bijvoorbeeld  3 LED-bollen boven een tafel 
heeft hangen en alle bovenste helften dezelfde 
kleur wilt geven, dan is het handig om hiervan 
een GROUP te maken. 
- Ga naar tabblad LUMINAIRE
- Klik in rechter bovenhoek op EDIT. U ziet een wit  
kruis verschijnen boven alle halve bollen van dat 
netwerk. 
- Maak een GROUP door een of meerdere iconen 
van lampen op een ander icoon te schuiven.
- Onder TABBLAD ziet u de gecreëerde groepen.

TIP: het is handig om eerst de “WHITE” op 
0% te zetten en een volle kleur te kiezen 
uit de kleurenwaaier, door er op te klikken. 
Vervolgens kunt u deze kleur naar wens 
afzwakken tot een softtone, door de WHITE 
toe te voegen. Hoe meer WHITE u toevoegt, 
hoe meer de lamp gaat lichtgeven.  



OPSLAAN VAN EEN KLEUR

2e  Wanneer u een mooie kleur heeft gemaakt 
kan deze worden opgeslagen door 2 seconden 
met uw vinger op een van de witte-blokjes 
onderaan de kleurenwaaier te drukken.
Om terug te gaan naar de LUMINAIRES 
overzichtspagina, klik op EDIT. 

LET OP: De kleur in het witte blokje, betreft 
alleen een opgeslagen (RGB) COLOR. 
Wanneer u een sfeer inclusief dimstand en 
witbalans wilt opslaan, dient u een SCENE  
aan te maken. Zie SCENES & ANIMATIONS. 

3b Een veld opent zich. U kunt hier een bestaande 
foto kiezen of een foto maken met ‘TAKE PHOTO’. 
Wanneer de gewenste foto van de ruimte is 
gemaakt, kies ‘USE PHOTO’.

3c Nadat de foto is geüpload, klik dan op ‘DONE’.

TOEWIJZEN VAN LAMP AAN GALLERY

Nadat u een foto hebt toegevoegd, kunt u 
lamp(en) toevoegen aan de foto. 

3d Klik eerst op ‘EDIT’ en vervolgens op ‘+’ knop.

3e Selecteer een lichtbron. Open een groep-
lampen door er dubbel op te klikken, en selecteer 
vervolgens de halve bol of lamp. 

3f De geselecteerde lamp wordt actief . Klik op 
DONE

3g De foto van de GALLERY opent zicht, met 
daarin een cirkel. Deze cirkel visualiseert de lamp.

3h Schuif de cirkel op de lamp in de foto en klik 
op DONE.

3i Om de volgende lamp toe te voegen klikt u 
opnieuw op EDIT, ‘+’ DONE. Herhaal deze stap 
totdat u alle lampen hebt toegevoegd.

STAP 3: GALLERY

In het tabblad GALLERY kan een foto van een 
ruimte worden gemaakt en beschikbare lampen 
worden  toegevoegd. Vanuit de GALLERY heeft u 
een goed overzicht van alle lampen in de ruimte 
en kunt u deze eenvoudig bedienen.

3a Ga naar het tabblad GALLERY en klik in de 
linker bovenhoek op de ‘+’.

4f Wanneer u alle lampen heeft ingesteld, klik dan 
op CLOSE en  vervolgens op DONE.

4g Om meer scenes te maken, kunt u voorgaande 
stappen herhalen door in SCENE te klikken op 
‘EDIT” en vervolgens weer op de ‘+’ te klikken.

4d Geef de scene een naam en druk op ADD 
SCENE.

4e Selecteer vervolgens de lamp(en) die u van 
deze licht-instelling wilt voorzien. Mocht u 
meerdere lampen dezelfde instellingen willen 
geven, dan kunt deze tegelijk selecteren .

STAP 4: SCENES AANMAKEN
 
Onder het tabblad SCENES kunt u verschillende 
sferen opslaan (die bestaan uit gekleurd licht, 
wit-licht en de dimstanden). Daarnaast is het 
mogelijk om iedere individuele lamp in te stellen en 
als groep op te slaan. Ook is het mogelijk dat een 
lamp onderdeel is van meerdere scenes. 

4a Selecteer eerst een lamp en zet deze lampen 
in de gewenste sfeer door de kleur, wit-balans en 
dimstand naar wens in te stellen.
 
4b Open vervolgens het tabblad SCENES en druk 
op EDIT. 

4c Klik vervolgens in de linker bovenhoek op ‘+’.

3j Bedien de lampen vanuit uw GALLERY door op 
een cirkel te drukken. Houdt u de cirkel langer 
ingedrukt, dan opent zich weer de pagina met de 
kleurenwaaier.

STAP 5: DYNAMISCHE ANIMATIES 
AANMAKEN

In het tabblad SCENES is het ook mogelijk om 
animaties te maken. Animaties zijn verschillende 
licht-scenes die in een gewenst ritme achter elkaar 
worden getoond.  Het is ook mogelijk om deze 
scenes te herhalen. 

5a Klik in de rechter bovenhoek op  ‘EDIT’ en 
vervolgens op het  + teken.

5b Geef de animatie een naam en selecteer 
vervolgens ADD AN ANIMATION.

TIP: de cirkels worden later een touchscreen 
in de GALLERY. Plaats de circel niet over 
elkaar en maak ze niet te klein.

TIP: Wanneer u naar  het tabblad GALLERY 
gaat, verschijnen onder de foto de 
verschillende scenes die u heeft gemaakt. 
Door op de betreffende scene te klikken, 
verandert u heel gemakkelijk de instelling. 



5c Selecteer onder ADD SCENE de eerste licht-
scene die mee moet lopen in de dynamische 
animatie. Herhaal deze stap totdat alle licht-
scenes in de gewenste volgorde aan de animatie 
zijn toegevoegd.

5d Standaard gaat de ene scene na 1 minuut over 
naar de andere scene. Selecteer de scene om de 
FADE IN-tijd zelf in te stellen. 

5e Onder ANIMATION BEHAVIOR kunt u aangeven 
of de scene zich moet herhalen door REPEATS te 
activeren of op de laatste scene moet blijven staan 
door STAYS ON LAST STEP te selecteren. 

5f Onder GENERAL kunt u de naam wijzigen 
en een gewenst icoon en kleur van het icoon 
kiezen .

STAP 6: TIMER

Met de timer-functie kunt u opgeslagen scenes 
en animaties op het gewenste moment aan- en 
uitzetten.

6a Ga naar het tabblad  MORE en selecteer TIM-
ERS.

6b Klik vervolgens op EDIT en vervolgens op de 
‘+’ knop. 

6c De timer-pagina opent zich.  Onder 
CONTROLLED SCENE  kunt u een of meerdere 
scene(s) of animatie(s) selecteren die met de timer 
moet worden getoond.

6d Klik op SWITCHES ON om de begintijd in te 
stellen en de dagen dat deze moeten worden 
getoond. Een andere optie is om in te stellen dat 
een scene een uur voor zonsondergang of opgang 
moet worden geactiveerd. 

5g Klik op DONE om de animatie op te slaan.    

Onder tabblad SCENES staan de animaties opge-
slagen en deze kan hier worden geactiveerd door 
erop te klikken. 

6e Met de SWITCHES OFF knop kan de eindtijd 
worden bepaald.

6f Het is daarnaast ook mogelijk om de FADE TIME 
in te stellen. Dit is de tijd waarin de ene scene over 
gaat in de andere scene.

6g Sla de timer op door te klikken op “DONE”.

STAP 7: NETWERK EN DELEN
 
Om de lampen met meerdere apparaten te 
kunnen bedienen moet de instelling van het 
NETWERK  worden aangepast. Wanneer u de APP 
de eerste keer gebruikt wordt er automatisch een 
algemeen netwerk gecreëerd die alleen bediend 
kan worden met het apparaat dat dit netwerk 
heeft aangemaakt. Volg de volgende stappen om 
het netwerk toegankelijk te maken voor meerdere 
apparaten. 

7a Ga naar het tabblad MORE en selecteer 
NETWORK SET UP.

7b Kies vervolgens op SHARING SETTINGS. 

7c Klik op SHARING. De SHARING MODE pagina 
opent zicht. 

7d Er worden 4 mogelijkheden aangeboden:
a. Not shared: alleen het apparaat dat het netwerk 
heeft aangemaakt, heeft toegang tot dit netwerk.
b. Administrator only: alleen met een emailadres 
en password kan men toegang krijgen tot dit 
netwerk.
c. Password protected: iedereen die het netwerk 
password kent, krijgt toegang.
d. Open: iedereen krijgt toegang. Er is geen 
password nodig. 

Wanneer u kiest voor Administrator only, 
Password Protected of Open, zal het netwerk 
worden ge-upload naar de cloudserver en krijgen 
meerdere mobiele apparaten toegang tot het 
netwerk waardoor deze de lampen met de APP 
kunnen besturen.



Voor het aanmaken van een NETWORK met 
password: 

7e Kies PASSWORD PROTECTEDNETWERK.

7f Voer vervolgens de velden van de settingspagina 
in met een wachtwoord voor de VISITOR en een 
emailadres en password voor de ADMINISTRATOR.

7g Bevestig de setting van het netwerk met SAVE. 

7i Activeer onder START UP STATE FOR POWER ON 
de instelling LAST STATE.

7j Laat de MIN. LEVEL op 0.0% staan.

7k Ga terug naar tabblad LUMINAIRES door op 
BACK te drukken.

LICHTINSTELLING ONTHOUDEN 

WANNEER DE LAMP UIT GAAT

Als u de verlichting uitzet en op een andere 
moment weer aanzet, is het prettig als de laatste 
sfeerinstelling wordt onthouden en deze wordt 
getoond zodra u de lamp weer aanzet. U hoeft 
hierdoor niet opnieuw de lamp in te stellen.

7h Dubbelklik op een lamp. Indien de lamp in een 
groep staat, dubbelklik dan eerst op de groep. De 
groep opent zich. Dubbelklik vervolgens op de 
lamp uit de groep. De lamp-pagina opent zich.




