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Dalen wifi app styring af Dagslyslampe – Vejledning v. 2.3.1
Tak for dit valg af Dalen Dagslyslampe med fjernbetjening og wifi-tilslutning.
Lampen monteres som anført i produkt-vejledningen. Bemærk at den helst skal forbindes til loftudtag, som
er forbundet til tænd/sluk kontakt. Årsagen er at der i forbindelse med opkobling til wifi skal udføres et
tænd/sluk 6 gange på 5 sekunder. Dette bevirker en aktivering af lampens wifi-modul.
På en smartphone hentes og installeres app’en ecoCloud (Dalen). App’en startes og bruger registreres med
mailadr. i feltet Mail Box number. Tryk herefter på ”get code”, hvorefter Dalen sender mail med code som
benyttes her. På skærmen ses et + i øverste højre hjørne. Tryk på + giver mulighed for at oprette lampe(r).
Nederst vises Lamps, Appliance og Scene = tidsskema.
Opret lampe.
Sørg for at der er tændt for lampen. Vælg opret lampe og udfør herefter de angivne 6 x tænd/sluk på vægkontakte indenfor 5 sekunder. Wifi opsætning vises og password til wifi indtastes. Tryk Configure. Lampen
arbejder nu med at forbinde sig til nettet og Dalen’s server. Det tager lidt tid.
Når det er lykkedes vises lampen med et billede på skærmen, hvor den nu har fået en entydig kode.
Betjening af lampen foregår ved
1. et kort tryk slukker hhv. tænder lampen
2. et langt tryk skifter til ny funktion, hvor der gives mulighed for at justere lysstyrke og
farvetemperatur enten ved tryk på de viste modes, whole light, night light osv. eller ved at anvende
de to ”skydere” til trinløs justering.
Opret Scene.
Scene giver mulighed for at registrere tid for en hændelse lampen skal udføre. Det kan være tænd/sluk eller
skift af lysstyrke og/eller farvetemperatur.
Tryk + for at oprette. Vælg Timing pattern. Indstil tidspunkt. Giv profilen et sigende navn, så du kan huske
hvad den gør. Tryk Repeat og marker med flueben – tryk på de ugedage, profilen skal gælde for. Gå tilbage.
Tryk next step. Vælg med flueben den lampe, det skal gælde for. Vælg hvad lampen skal gøre;
slukke/tænde, indstil lysstyrke og farvetemperatur. Lampen skifter til det ønskede, så det kan kontrolleres.
Vælg evt. flere lamper. Tryk save for at gemme.
Du kan nu se profilen i oversigten. En anden mulighed er at anvende profilerne i Recommend, hvor der kan
vælges autoprogrammer for wake up mode og sleep mode. De 3 øvrige er manuelle programmer.
Ved at benytte denne fremgangsmåde er det muligt at tilpasse lyset individuelt med ønsket antal
hændelser i løbet af dagen. Koldest muligt lys om morgenen, dagslys (whole light) i løbet af dagen og varmt
lys om aftenen = døgnrytmelys. Husk at fjernbetjening medfølger, så man kan ændre lyset undervejs.
Når der er ny version af lampe-firmware, fremgår det af forsiden. Opdateres ved tandhjul på lampeniveau.
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