
CZ – svítidla …BT / …BTC 
 

 
 
 

Svítidla BT a BTC jsou bezdrátově ovladatelná pomocí aplikace „Casambi“ 

nebo „4remote BT“ na zařízeních se systémy Android a iOS. Aplikaci si 

zdarma stáhněte v Appstore nebo  v  Google play.  Můžete tak  svítidlo 

rozsvěcet, zhasínat a stmívat z pohodlí pohovky. Můžete si přednastavit 

světelné  scény  například  pro  sledování  filmu  nebo  podávání  večeře. 

 

 Podrobný návod k obsluze aplikace 
 

Je k dispozici ke stažení na adrese:  www.voltam.cz  

 
 
 
 

 Kompatibilní zařízení 
 

Android 4.4 KitKat a novější zařízení 

vyrobená po roce 2013 

s plnou podporou Bluetooth 4.0 
 

iPhone 4S a novější 

iPad 3 a novější 

iPod Touch 5. generace a novější
 
 
 

 
Uvedení svítidel do provozu 

 

- Zapněte všechna BT a / nebo BTC svítidla, která chcete začít používat. 
 

- Spusťte mobilní aplikaci Casambi nebo 4remote BT. 
 

-> Aplikace sama rozpozná všechna nová zapnutá zařízení v dosahu 

bluetooth. 

Zřízení můžete začít používat všechna najednou, nebo je přidávat 

jednotlivě k již vytvořené síti 
 

- Zvolte „Začít používat“ – aplikace sama vytvoří novou výchozí síť a přidá do 

ní nová svítidla v okolí. -nebo- 
 

- Zvolte „Přidat jednotlivě k…“ – a buď vyberte již existující síť ze seznamu, 

nebo si vytvořte novou. 

- A nyní můžete svítidla začít používat.  
Screenshot z aplikace

 

 Dosah 

Dosah Bluetooth 4.0 závisí na uspořádání překážek. Je to 10 až 30 m uvnitř budovy a až 50 m na volném prostranství. 

Všechna Casambi zařízení tvoří tzv. mesh síť – chovají se jako opakovače signálu, který se šíří z jednoho zařízení na další a 

maximální dosah se tak zvětšuje. 

 
 Stmívání bez aplikace 

Všechna Casambi svítidla lze stmívat obyčejným vypínačem. 
 

1. Rozsviťte svítidlo. 

2. Rychle zhasněte a rozsviťte (max. 1 s). 

Svítidlo se začne postupně rozsvěcet. 

3. Znovu rychle zhasněte a rozsviťte až bude jas 

na požadované úrovni. Zvolená hodnota se okamžitě uloží. 

4. pokud druhé vypnutí a zapnutí neprovedete do 8 sekund, 

svítidlo se rozsvítí na plnou úroveň. 
 

V tomto režimu dochází k přerušování napájení; kvůli tomu, 

nelze používat časovače nastavené v aplikaci Casambi. 

 

 
Příručka pro aplikaci Casambi 2.12 prod 12, sestavení 20180802134142 (Android), neručíme za platnost pro jiné verze aplikace. 

http://www.modus.cz/casambi

