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Beknopte gebruiksaanwijzing #6 
 

Connect Mesh app – beheer groepen 
 

Voorwaarde: je hebt de lampen en componenten al geconfigureerd en in de app toegevoegd. 
 

Stap 1: Een nieuwe groep aanmaken 

 

1.   Klik in het overzicht in de app op het tabblad "groups". 

2.   Om een groep aan te maken of toe te voegen klik je rechtsboven op het symbool „+“ 

3.   Je bent nu in het overzicht instellingen voor de nieuwe groep. Klik 

op het groepensymbool om de groep een afbeelding toe te 

wijzen.  Bij gebruik van het sjabloon worden ruimte en plaats 

automatisch aangepast. Deze invoer kun je zonder problemen 

overschrijven. Aansluitend bevestig je je keuze met de haak 

rechtsboven. De groep is nu gedefinieerd. 

4.   Om de verschillende lampen toe te voegen, klik dan weer rechtsboven op het ,+'-symbool 

Aansluitend word je naar een overzicht geleid, waarin je je aangesloten en geconfigureerde 

lampen ziet. Selecteer nu hier de lampen die je in je nieuw aangemaakte groep wilt 

gebruiken, en bevestig je invoer met de haak rechtsboven. 

5.   Nu ben je weer in het overzicht van de groep. Als je nu op het beeldscherm naar beneden 

scrollt, zie je je geselecteerde lampen. 

6.  Als achter het symbool ,>’ verschijnt, is de lamp volledig in de groep opgeslagen. 
 

 
 
 

Stap 2: Configureren en opslaan aangesloten lampen 

 

1.   Open de groep en selecteer onderaan de lampen die je wilt instellen. 

2.   Stel de helderheid, temperatuur, kleur en verzadiging zo in, dat de door jou gewenste 

lichtkleur ontstaat. 

3.   Nu kun je eenvoudig door aanklikken van het lampsymbool (bijv. LED-strip) de lamp in de 

door jou opgeslagen lichtkleur in- en uitschakelen. 

4.   Als je nu het symbool van de groep aanklikt, gaan alle aangesloten en 

geconfigureerde lampen in de overeenkomstige kleur en helderheid aan/uit.  

5.   Het symbool in zwart geeft aan: de lamp is aan. 

Grijs geeft aan dat de lamp nu is uitgeschakeld. 
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Configureren en opslaan van scenes 
 

 

Aanmaken van een scene 

1.   Open de groep waarin je een scene wilt opslaan. 

2.   Selecteer onder het tabblad scenes 'toevoegen'. 

3.   Nu kun je kiezen tussen ruimtes en symbolen die in het vervolg als 

afbeelding aangegeven moeten worden. 

4.   Verander nu de scenenaam van "ruimte” in bijv. “ochtend” en bevestig  

      die instellingen met de haak rechtsboven. 

5.   Nu ben je weer in het overzicht van de groep en kunnen er maximaal 3 scenes 

worden opgeslagen per groep. 
 

 

Configureer een scene 

1.   Klik nu op de scene waarbij je de lichtkleur wilt configureren. Dat je de scene hebt 

geselecteerd kun je zien doordat je je nog steeds in het overzicht bevindt en de aangeklikte 

scene een rode streep over het beeld heeft. 

2.  Om de lichtkleur in te stellen trek je de verschillende kaders die zich om de scene-

afbeeldingen bevinden, eenvoudig van rechts naar links tot de gewenste lichtkleur oplicht. 

3.   Kies nu de rode banner waarop "scene opslaan” staat om de kleur voor deze 

scene op te slaan. 
 

Verwijderen van afzonderlijke lampen binnen een groep 

 

1.   Kies een groep waarin je een lamp zou willen verwijderen. 

2.   Klik op de stift die zich rechtsboven bevindt. 

3.   Scroll naar beneden en klik op de prullenbak achter de lamp die je wilt verwijderen. 

4.   Bevestig je invoer door op de haak te klikken. 

 
 

Scenes verwijderen 

 

1.   Als je in het groepsoverzicht bent, klik dan rechtsboven op de stift om de scenes te bewerken. 

2.   Klik de scene aan die je wilt verwijderen. 

3.   Scroll helemaal naar beneden en kies de banner "scene verwijderen". 
 

Een groep verwijderen 

 

4.   Selecteer de groep die je wilt verwijderen. 

5.   Klik op de stift die zich rechtsboven bevindt. 

6.   Scroll naar beneden en klik op "groep verwijderen". 

 

Afstandsbediening aan een al aangemaakte groep toewijzen 

 

Om een aangemaakte groep een afstandsbediening toe te wijzen raadpleeg dan de  

handleidingen #1 en #2. 


