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Kapitel 1 - Skapa nätverk 

Starta appen Steinel Connect. 

Välj ”Project setup” om du har 
två eller fler armaturer som ska 
sammankopplas. Ska armaturen 
fungera som stand-alone alltså 
inte sammankopplas med någon 
produkt, välj ”Quick setup”. 
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1 Sidan Networks visar ”No network 
set up yet”. Tryck på plus uppe i 
högra hörnet. 

3

Välj ”Create new network”.4 Ge nätverket ett namn som gör att 
det kan identifieras t.ex. P-huset 
Loket Plan 1. 

Vi rekommenderar att varje trapp-
hus får sitt eget nätverk. 
I större fastigheter och garage etc. 
bör varje våningsplan ha sitt eget 
separata nätverk.  
 

OBS! Notera att nätverk inte kan 
samverka med varandra!
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Bluetooth Mesh innebär att alla armaturer, oavsett grupp, 
i samma nätverk repeterar (skickar vidare) kommandon till 
samtliga armaturer i nätverket. 



Kapitel 2 - Skapa belysningsgrupper 

Efter att ett nätverk har skapats 
är det möjligt att börja skapa 
belysningsgrupper. 
Tryck på nätverket som du vill 
skapa belysningsgrupper till.

Sidan visar ”No product set up yet”. 
Tryck på plus uppe i högra hörnet. 

Välj ”Add product to group” om 
du har två eller fler armaturer som 
ska sammankopplas, dvs tillhöra 
samma belysningsgrupp. 
Ska armaturen fungera som 
stand-alone alltså inte samman-
kopplas med någon produkt, välj 
”Add as single product”. 
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1
Ge belysningsgruppen ett namn som 
gör att det kan identifieras t.ex. 
Zon A.

4

Det tar ca 1-2 minuer att skicka 
över datan till armaturerna. 
Ha tålamod! 
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3

Markera de produkter i listan som 
ska tillhöra belysningsgruppen. 
Genom att trycka på symbolen 
för ögat i högerkanten börjar vald 
armatur att blinka. 

Det är även möjligt att byta namn 
på armaturen genom att trycka 
på pennan. Välj sedan ”Add xx 
products to the group”. 

Skapa fler belysningsgrupper 
genom att trycka på nätverks-
symbolen längst ner till vänster 
och börja om från steg 1. 
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Kapitel 3 - Ställ in belysningsgruppens funktioner 

Efter att armaturer har adderats till 
belysningsgruppen är det möjligt 
att ställa in gruppens funktioner. 

Tryck på den grupp du vill 
konfigurera. 
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”Fully automatic” ska vara markerad. 
Börja med att ställa rörelsesensors 
funktioner. 

Önskas maximal räckvidd, kan du 
hoppa över steg 4-5.

Tryck på rutan ”Motion detector” och 
välj armatur som du vill ställa in. 
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5

Ställ in ljussensorn (lux) genom att 
trycka på rutan ”Light sensor”. 

6

4

Här är det möjligt att ställa in 
sensorns räckvidd i % av maximal 
räckvidd (ca 5 meter åt varje håll).

Tryck på den vita cirkeln och dra 
den höger eller vänster för att steglöst 
öka eller minska sensorns 
räckvidd i %. 

Normalt är räckvidden på Ø 1-10 m. 
Man bör notera att rummets 
karaktär och form både kan öka 
och minska räckvidden. Exempelvis 
kan metall reflektera och förstärka 
sensor-signalen men signalen kan 
också reduceras p.g.a rummets form 
och inredning. 

”Test Mode”. Sensorns detekterings- 
område kan testas. Efterlystid ca 5 
sek. Endast av/på-funktion. 

Det är även möjligt att stänga av 
sensorn genom att markera 
reglaget vid ”Sensor on”. 
Armaturen fungerar då som en 
slav-armatur i belysningsgruppen.



Kapitel 3 - Ställ in belysningsgruppens funktioner 

En armatur i belysningsgruppen 
fungerar som master för ljusmät-
ningen. 

Välj ”Sensor for brightness 
measurement”. Då listas samtliga 
armaturer i belysningsgruppen. 
Du kan också se det uppmätta 
ljusvärdet av de olika armaturerna.

Vi rekommenderar att den armatur 
som har minst dagsljusinfall bör 
vara master för ljusmätning. För 
att kunna mäta ljusnivån måste 
armaturen vara släckt.

OBS! 2000 lux är lika med att 
ljusmätningen är frånkopplad.

Vi rekommenderar också att 
”Switch off depending on 
brightness” är aktiverat. 
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9 Soft-start (fade time on) 
Soft-End (fade time off) 
Välj hur mjuk övergången ska vara 
mellan tänd-släck-grundljus.

Basic light function. 
Off = Inget grundljus. 
Time based = Grundljuset är tänt 
enligt inställd tid. 
Välj från 5 sek upp till 30 min, 
därefter släcks armaturerna. 

Brightness based = Grundljuset är 
alltid på, under förutsättning att 
omgivande ljus inte överstiger 
inställt luxvärde.

Dim-level. Grundljuset kan ställas 
1-100% av fullt ljus.

Main light-Dim level. Ställ in nivån 
på normalljuset d.v.s med vilken 
styrka armaturerna ska lysa med 
när sensorn detekterar närvaro. 

Använd denna funktion om 
belysningsanläggningen eller en 
armaturgrupp ger ”för mycket” ljus. 
Normalljuset kan ställas in 1-100% 
av fullt ljusflöde. 

Stay-on time. Välj hur länge arma-
turen ska vara tänd med normal-
ljus. Varje ny rörelse som sensorn 
detekterar, startar om tiden på 
nytt. Välj från 5 sek upp till 60 min.

8 Ställ in ljusstyrka och grundljus 
genom att trycka på rutan 
”Lighting”. 
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Kapitel 4 - Skapa grannzon

Tryck på ”Groups” i nedre vänstra 
hörnet. Välj sedan grupp.

Gå sedan ner och tryck på rutan 
”Group”.
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Tryck på plus uppe i högra hörnet. Ställ in ljusnivån (Dim level) 
som gruppen ska tändas upp på 
när närvaro är detekterad av 
grannzons-gruppen.

Tryck på ”Neighboring groups” för 
att välja granngrupp/grupper.
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Tryck på ”Neighboring groups”. 3

4

5

Markera den belysningsgrupp
(i det här exemplet Zon B)
som gruppen ska samverka med. 

Exempelvis om grupp ”Zon B” 
detekterar rörelse så tänds grupp 
”Zon A” upp med en förinställd 
ljusnivå.  
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Efter att två eller fler belysningsgrupper har skapats är det möjligt att låta 
dessa samverka i s.k. grannzonsstyrning. 



Kapitel 5 - Spara nätverksnyckel (backup) 

Välj - markera nätverket som du vill 
spara. Om nätverket fortfarande 
har det slumpade förinställda namnet 
är det viktigt att namnge nätverket.  

Ge nätverket ett namn som gör att 
det kan identifieras t.ex. P-huset 
Loket Plan 1.
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2 Välj ”Create backup”. 
Filändelsen blir .json  

Välj var du vill spara nätverksnyckeln. 
Förfarandet skiljer väldigt mycket 
mellan olika telefonmodeller och 
versioner på operativ system. 

Lämpligen väljer man att maila filen 
till ansvarig person för projekt.

Det är mycket viktigt att spara en nätverksnyckel så att det är möjligt att komma åt nätverket för justeringar 
och framtida kompletteringar. Utan nätverksnyckeln är det inte möjligt att komma åt nätverket utan då 
måste armaturerna återställas, se kapitel ”Återställa produkter i appen Connect”.



Kapitel 6 - Återställa produkter (Reset) 

Bryt spänningen till armaturerna 
som du vill återställa i 5-10 sek. 

Starta appen Steinel Connect.2

1 Tryck på de tre punkterna  i övre 
högra hörnet, alternativt punkterna 
i nedre högra hörnet (beroende på 
var du befinner dig i appen).

Tryck på ”Reset product”.4

3

Välj ”Select device to reset”.
Appen söker då efter Steinel 
Connect produkter i närheten.

5 Markera de produkter som ska 
återställas. Tryck på ”reset”.

6 Om inga produkter visas i listan 
betyder det att alla produkter som är 
inom räckhåll är återställda. 

Även produkter som inte har varit 
spänningslösa kommer att visas i 
listan, dock kommer återställningen 
av dessa att misslyckas.
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Vi har nöjda kunder över hela 
Sverige och Norge med Steinels produkter.

Kontakta oss om du vill besöka ett 
av våra referensprojekt.

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se

Över 100 år med ny teknik!

Ny teknik har alltid varit en drivkraft för oss på Karl H Ström. När elen började göra sitt intåg i de svenska hemmen, 
behövde grundaren Karl Herrman Ström strömbrytare, för att använda tillsammans med mässingsdetaljer som 
han tillverkade i sitt gjuteri. Året var 1919 och han grundade företaget Karl H Ström som började köpa innovativa 
produkter i Tyskland. Sedan starten 1919 har vi utvecklats många gånger om och erbjuder idag produkter med ny 
innovativ teknik –  allt från armaturer med Bluetooth till ljusstyrning för offentlig miljö. Ny teknik, som förbättrar, 
engagerar och ger oss en hållbar utveckling. 

Karl H Ström finns idag med huvudkontor, support och centrallager i Jönköping. Vi finns representerade i 
Sverige men även i Norge genom vårt systerföretag Vilan.  

Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig!


