
ASENNUSOHJE | MONTERINGSANVISNING | MOUNTING INSTRUCTIONS

52W2021Y

NRO KOODI  
KOD /CODE

VÄRI/FÄRG 
VÄRV/COLOUR

VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA 
VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE KG GTIN E-NR

9610361 A2GASLA-WF GAIA SLIM ROUND 400 22W/827-865 WF valkoinen/vit/valge/white
kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated  
LED 22W 1600lm 2700K-6500K 30000h
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9610361  GAIA SLIM ROUND 400 22W/827-865 WF
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220-240 V ~ 50/60 Hz

Poista 
Ta bort 
Eemalda 
Take off

20 mm

8~10 mm

78 mm



Asennusohje
Tämän langattomasti ohjattavan älyvalaisimen avulla voit säätää tilan 
valaistusta Airam SmartHome mobiilisovelluksella. Ennen kuin aloitat 
valasimen yhdistämisen sovellukseen varmista että tilassa on toimiva 
WiFi-verkko ja sinulla on verkon nimi sekä salasana. Niitä tarvitaan valaisimen 
liittämiseksi sovellukseen.
Huom! SmartHome tuotteet toimivat ainoastaan  2,4GHz WiFi verkossa. 
Varmista että Wi� reitittimessäsi on oikeat asetukset ennen kuin aloitat 
SmartHome laitteen yhdistämisen mobiilisovellukseen.

4 helppoa askelta asennukseen
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Lataa Airam SmartHome sovellus Google Play 
Store:sta, App Store:sta tai liue QR koodi ja seuraa 
asenna sovellus sitä kautta.

Avaa sovellus. Jos tämä on ensimmäinen kerta kun 
käytät sovellusta seuraa näytön ohjeita ja luo käyttäjätili. 
Lisää tämä valaisin painamalla “ lisää laite” (+) oikeassa 
yläkulmassa ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.

Asenna valaisin ohjeiden mukaisesti ja kytke siihen 
virta; valaisin alkaa vilkkumaan. (Jos valaisin ei vilku, 
kytke se päälle ja pois 3 kertaa peräkkäin ja kokeile 
uudestaan.)

Viimeistele asennus sovelluksen ohjeita seuraamalla.

Lisää ohjeita ja vinkkejä: airam.fi/smarthome

Älykäs langattomasti ohjattava led-valaisin 
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Installationsguide
Med hjälp av den här smarta �ärrstyrda armatur kan du justera belysningen i 
rummet med mobilappen Airam SmartHome. Säkerställ innan du installerar 
armaturen till appen att det �nns ett fungerande WiFi-nätverk i rummet samt 
att du har tillgång till nätverkets namn och lösenord. Dessa behövs för att du 
ska kunna koppla armaturen till appen. Obs! Produkterna i serien SmartHome 
fungerar endast i WiFi-nätverk på 2,4 GHz. Kontrollera att inställningarna i din 
WiFi-router är korrekta innan du börjar koppla din SmartHome-anordning till 
mobilappen. Om du använder en dual-band router, säkerställ inställningen på 
2,4GHz via dina routinerinställningar.

Installation i fyra enkla steg 
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Ladda ner appen Airam SmartHome i Google Play 
Store eller App Store, eller läs QR-koden och installera 
appen via den.

Öppna appen. Om det är första gången du använder 
den ska du följa instruktionerna på skärmen och skapa 
ett användarkonto. Lägg till armaturen genom att klicka 
på ”Lägg till enhet” (+) i övre högra hörnet och följa 
instruktionerna på skärmen.

Montera armaturen och koppla till strömmen; 
armaturen börjar blinka. (Om armaturen inte blinkar, 
slå på och av strömmen tre gånger i följd, ca 1 sekunds 
mellanrum, och försök igen.)

Slutför installationen genom att följa instruktionerna 
i appen.

 Fler instruktioner och tips: airam.fi/smarthome

Smart �ärrstyrd led-armatur 
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Installation noti�cation  
This smart wireless controllable luminaire allows you to control the room 
lighting from your smart mobile devices with Airam SmartHome app. Before 
starting the setup, please ensure the WIFI network is working at your 
installation environment, write down the WIFI network name and password 
which it will be requested to use during the paring process. 
Warning: The product only works on 2,4GHz WIFI network, please ensure your 
WIFI router has the right settings before the paring process starts. 

4 easy steps for installation
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Download Airam SmartHome app from Google Play 
Store, App Store or scan the QR code.

Open the app. If it’s �rst time use follow the on-screen 
instructions to create yout account. To add this 
luminaire start by touching “add device” (+) on right 
top corner and follow the instructions on-screen.

Install the luminaire as instructed and turn it on. The 
luminaire will start �ashing. (If the luminaire isn’t 
�ashing switch it on and o� 3 times).

Follow the steps on screen to �nish the installation.

More instruction and tips: airam.fi/smarthome

Smart wireless controllable led  luminaire 
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