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Omschrijving
 
De LG-Interface is ontwikkeld om verbinding te maken met standaard knoppen voor
het Casambi netwerk. Hij wordt gevoed door een batterij. Naast de bedrading tussen
de interface en de buttons, is er geen extra bekabeling nodig. U kunt tot 4 buttons
in één klik bedienen via de App van Casambi. Dit kunnen wij voor u instellen. 
 
Het compacte formaat van de doos zorgt ervoor dat hij in elke wanddoos past. De
draden passen in elke schroefaansluiting. Alle Casambi producten kunnen voorzien
worden van deze LG-Interface.  
 
Elke keer dat de button wordt ingedrukt, activeert de module en gaat hij na een paar
seconden automatisch in de standby modus. Zo blijft de batterijcapaciteit
behouden. De batterijstatus kunt u controleren in de app. 
 
Om een lange levensduur van de batterij te garanderen is deze interface niet
continue actief in het bluetooth netwerk. U kunt de LG-Interface niet gebruiken als
een ‘herhaler’.

Open de Casambi App en login in het netwerk. Als u nog geen netwerk heeft,
raden wij aan om eerst de Casambi output module te configureren. Zo genereert u
een netwerk. 
Druk continue op een willekeurige button en start de push button interface.
Verbind bijvoorbeeld de rode en zwarte draad met elkaar. Hierdoor start de
module op. U kunt nu de modules vinden in het ‘nearby devices’ scherm.
Druk op het icoon met de schakelaar en voeg het apparaat toe in het gewenste
netwerk. 
Nu het apparaat aan het netwerk is toegevoegd kunt u de functies aan de buttons
toevoegen. Open het ‘more’ scherm.
Druk op de schakelaars.
Druk op de schakelaar die u net hebt toegevoegd.
U ziet een overzicht van de buttons. 
Kies de functie voor de button. 

Installatie
 
Volg deze stappen om uw apparaat in een netwerk te configureren. 
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