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Styres ved hjælp af
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ENKEL SMART KONTROL
LIGE VED HÅNDEN GARANTI

3 ÅRS

CONNECT.CONTROL™ STARTKIT
Skab en stemning, der passer til dit humør • Brugervenlig RGB + Tuneable White-styring

PLUG
+PLAY

LED E27 SMART KIT

5056102027006
2 stk 8W RGB + Tuneable White 

E27-lyskilder & Bluetooth-fjernbetjening

800lm - 850lm | 2700K - 5000K | L70 25.000 timer

LED GU10 SMART KIT

5056102027020
4 stk 5W RGB + Tuneable White 

GU10-lyskilder & Bluetooth-fjernbetjening

300lm - 330lm | 2700K - 5000K | L70 25.000 timer

LED STRIP SMART KIT

5056102027464
5m 6W/m RGB + Tuneable White indendørs 

LED Strip & Bluetooth-fjernbetjening

400lm/m | 2700K - 5000K | L70 25.000 timer | Selvklæbende
Afskæring hver 167mm | Driver & BLE-modtager | Monteringsklips 

FÅS KUN SOM KIT 

Styres ved hjælp af

NIVEAU 1 STARTKIT

Hvis du ønsker at lave belysning i et enkelt rum, 

så gør connect.control startkittet det muligt med 

en simpel plug and play-løsning.

• Vælg mellem fem forudindstillede lysscenarier

• Seks RGB-farver, der passer til dit humør

• Juster farvetemperaturen mellem varm og kold hvid 

• Indstil lysstyrken



auroralighting.com

LOKAL STYRING AF STUENS LYSKILDER

SEPARAT FJERNBETJENING TIL KØKKENET

SEPARAT BETJENING TIL SOVEVÆRELSET

NIVEAU 2 YDERLIGERE ENHEDER

Du har købt et startkit med E27-lyskilder og 
vil gerne tilføje GU10-lyskilder til dit system.

Bluetooth connect.control-lyskilder kan købes separat 
og tilsluttes med det samme uden forprogrammering, 
samt styres med den samme fjernbetjening, som blev 
anvendt i startkittet.

Alt lys fungerer samtidigt, hvilket betyder, at hvis et bestemt 

scenarie vælges, vil alt lys skifte til det valgte scenarie.

NIVEAU 3 SEPARATE FJERNBETJENINGER

Du ønsker at tilføje smart lys i flere rum eller udendørs 
med separate fjernbetjeninger til at styre hvert rum.

Direkte fra pakken kan alle fjernbetjeninger styre alt lys (strip, 
GU10, GLS). Det er muligt at gruppere en fjernbetjening med 
lyskilde, dog maksimum fem forskellige grupper. Sluk først 
for alle lyskilder og tænd for dem, du vil have fjernbetjeningen 
til at styre, tryk og hold den centrale ‘lyskilde’–knap nede 
sammen med én af scenarieknapperne (nummer 2-5), 
indtil du ser fjernbetjeningen og lyskilderne blinke to 
gange; disse lyskilder er nu gemt til dette rum og scenarie. 
Fjernbetjeningen er nu kun tildelt dette område og styrer ikke 
andet lys i din opsætning.

ENKEL SMART KONTROL
LIGE VED HÅNDEN

5 NIVEAUER AF
TRÅDLØS LYSSTYRING

GU10-LYSKILDE

5056102024784
5W RGB + Tuneable White 

GU10-lyskilde

300lm - 330lm | 2700K - 5000K | L70 25.000 timer

FJERNBETJENING

5056102024890
Bluetooth trådløs 

fjernbetjening

AAA Batterier medfølger | Styring af op til 64 enheder

GØR DIT HJEM SMART
Udvid din smart-belysning til flere rum med ekstra lyskilder og fjernbetjeninger

E27-LYSKILDE

5056102024739
8W RGB + Tuneable White 

E27-lyskilde

800lm - 850lm | 2700K - 5000K | L70 25.000 timer

TILFØJ OP TIL

64
ENHEDER 
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NIVEAU 4 APP-STYRING

Du vil gerne have adgang til avancerede indstillinger, 
der findes i den gratis Solar BLE-app.

Dette er muligt ved blot at downloade Solar BLE-appen, logge 
ind (brugernavn: Aurora, adgangskode: 123), og straks vises 
alle lamper og lyskilder, der er inden for rækkevidde i appen. 
Dette muliggør scenarieredigering, enten individuelt eller for alle 
lys i dit valgte rum. Du kan endda vælge at synkronisere lyset 
med musikkens rytme i lokalet.

connect.control - gør din smarte lysrejse enkel.

NIVEAU 5 SMART OPGRADERING

Du vil gerne tilføje andre AOne 
Bluetooth-enheder til dit system.

Ved hjælp af standard-login kan det brede udvalg 
af Solars AOne Bluetooth-enheder også parres med 
appen og vælges vha. fjernbetjeningen eller tilpasses 
connect.control-belysningsenhederne i din eksisterende 
opsætning – enhederne er kompatible begge veje! 

Besøg auroralighting.com/connect.control for at læse mere.

OPSÆT SCENARIER & TIDSINDSTILLINGER FOR
ALSIDIG, AVANCERET STYRING 

REDIGER SCENARIER SYNKRONISER MUSIK PROGRAMMER SCENARIER



FUNKTIONSBELYSNING TIL AT INDSTILLE 
DEN PERFEKTE STEMNING

Let styring og valg af RGB-farver, der 
passer til dit humør og enhver lejlighed.

VÅGN OP TIL 
SMART BELYSNING

Indstil farvetemperaturen til kølige morgener 
og varme nætter med ét tryk.

5

HVAD ER 
CONNECT.CONTROL™?

Connect.control er navnet på vores 
nye intuitive ‘peg-og-klik’-sortiment, 
og den nemmeste måde at begynde 
din smarte lysrejse på.

Det er plug and play – tilslut dine 
lysarmaturer, tænd for fjernbetjeningen 
og tag styringen over din belysning – 
det er ikke nødvendigt at downloade 
appen.

HVAD ER 
FORDELENE?

Hvis du ønsker at tilføje 
funktionsbelysning i et rum, 
er connect.control et fantastisk 
produkt at starte med, da en hub 
ikke er nødvendig.

Hvis du ikke ønsker at gøre brug 
af de mere avancerede funktioner i 
et hub-baseret smart system som 
stemmestyring, sensorer og styring, 
når du er væk hjemmefra, er dette et 
godt sted at starte.

BLUETOOTH- 
TEKNOLOGI

Udvalget af Bluetooth-enheder 
fungerer på BLE 4.2-mesh. Dette er en 
gennemprøvet teknologi, der giver en 
enkel og ensartet styring og sikrer, 
at alle enheder skifter på samme tid.

Det giver dig også direkte styring 
via din telefon, når lyskilderne er inden 
for rækkevidde, hvis du ønsker at styre 
eller redigere dit system 
gennem appen.

ENKEL SMART STYRING
LIGE VED HÅNDEN

LET AT SÆTTE OP
INTET BEHOV FOR HUB

ALSIDIG BELYSNING TIL 
UDENDØRSLIVET

Tilføj fantastiske farver til din have - 
maksimal effekt med minimal indsats.

GØR LYSET I  
DIN BOLIG SMARTERE

Oplev den enkle peg-og-klik-funktion til forudindstillede 
scenarier, der giver liv til din stue.

Styres ved hjælp af



KONTAKT OG SE MERE

Solar Danmark

Tel: +45 76 52 70 00 
solar.dk

solar@solar.dk

Tænd

10-trins hvid farvejustering (varm)

Sænk lysstyrken (10 niveauer)

Forprogrammerede scenarier (1 - 5):

Kold hvid (4000K) 100%    

Varm hvid (2700K) 20%  

Lilla 100%  

Amber 100%  

Lyseblå 100%  

Sluk

Øg lysstyrken (10 niveauer)

10-trins hvid farvejustering (kold)

6 forprogrammerede farver:

  Rød

  Gul

  Grøn

  Grøn/Blå (Cyan)

  Blå

  Lilla (Magenta)

ENKEL SMART STYRING
LIGE VED HÅNDEN
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