
QuickGuide

WARNING! 
Risk of electric shock. You may only install if you have the requisite 
knowledge. If not, contact an electrician.

CableCup Atmos är en universal dimmer som är placerad i en 
takkopp istället för traditionellt i väggen vid strömbrytaren. På 
så sätt behövs ingen installation av elektriker då den kopplas 
in på samma sätt som en sockerbit. Med smart ny Bluetooth 
teknologi krävs inga hubbar eller extra enheter. 

Den kan manövreras med den vanliga strömbrytaren på väggen 
men för att få ut full funktionalitet rekommenderar vi att man 
använder den kostnadsfria appen för smartphones och tablets. 

Den klarar LED-lampor, Halogen, traditionella glödlampor och 
LED drivdon. Det är en kraftig dimmer som klarar upp till 50W 
LED eller upp till 150W Halogen. 

Installation 
1. Se till att du har slagit av din huvudströmbrytare innan instal-
lation. Använd 0,5-1,5 mm2 sladdkabel. Skala av trådarna 6-8 
mm. 

2. Tryck på knapparna på dimmern och stick in kablarna enligt 
ritningen nedan. Blå kabel skall stickas in under N och brun 
kabel in i hål L och symbolen med en våg och en pil. 

IP20

Technical data

Input
Voltage range:    85-240 VAC
Frequency:     50-60 Hz
Max. mains current:    0,65 A
No-load standby power:    < 0,3 W

Output
Dimming method: trailing-edge phase control
Max. output power:
- Incandescent and high voltage halogen bulbs:  150 W @ 230 VAC
    70 W @ 110 VAC
- High voltage AC LED modules:   150 W @ 230 VAC
    70 W @ 110 VAC
- Dimmable LED and CFL bulbs:   50 W @ 230 VAC
    25 W @ 110 VAC
- Dimmable electronic transformers:   50 W @ 230 VAC
    25 W @ 110 VAC
Max. output current:    0,65 A
Min. load requirement:    1 W
Max. current pulse:    4 A

Radio transceiver
Operating frequencies:    2,4...2,483 Ghz
Maximum output power:    +4 dBm

Operating conditions
Ambient temperature, ta:    -20...+45 °C
Max. case temperature, tc:   +65 °C
Storage temperature:    -25...+75 °C
Max. relative humidity:    0...80%, non-cond.

Connectors
Wire range, solid & stranded:   0,5-1,5 mm2
    16-20 AWG
Wire strip length:    6-8 mm

Mechanical data
Dimensions:                   40,4 x 36,3 x 14,0 mm
Weight:     15 g
Degree of protection:                  IP20 (indoor use only)
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Halogen   Max 150W 
Glödlampa  Max 150W
LED glödlampa  Max 50W
Låg-Energi lampor  Not allowed
Ej dimbara LED lampor Not allowed

Ladda hem Casambi appen gratis

Första gången du använder Atmos med Casambi app: 
 
1. Ladda hem Casambi appen från Apple App Store eller 
Google Play. 
2. Slå på lampan som du har kopplat Atmos till med hjälp av din 
strömbrytare på väggen.  
3. Öppna appen på din telefon eller padda. 
4. Appen kommer automatiskt att hitta din lampa när den är 
påslagen och du har Bluetooth påkopplat på din handenhet.  
5. Klicka på “Tag i bruk” 
6. Appen kommer automatiskt lägg till din lampa och du är klar 
för att börja använda den. Nu kan du dimra, spara nivåer eller 
sätta timer på när den ska tändas och släckas. 

Så här använder du din CableCup Atmos 
- För att tända eller släcka lampan klickar du på ikonen för 
CableCup Atmos. 
- Svep med fingret över skärmen åt vänster och höger för att 
dimra din lampa.  

Skapa och styr din lampa från Galleriet
1. Tag ett foto på din lampa i Galleriet genom att trycka på 
“Ändra” och efter det trycker du på “+”-tecknet.  
2. Välj “Ta foto” och fotografera din lampa. Väljer därefter 
“Använd bild”. 
3. Lägg till en lampa till fotot genom att trycka på “+”-tecknet. 
Tryck på din lampikon och därefter tryck på “Klar”. 
4. Efter att du har flyttat cirkeln till där på bilden du vill kunna 
styra trycker du på “Stänga” och därefter klar. 
4. Nu kan du dimra din lampa direkt från bilden. 

Spara ljusnivåer och låt dem bli scener
Klicka på “Scener” i nederkant på appen och du kan skapa olika 
ljusnivåer för olika tillfällen. Du kan allstå skapa en scen för t.ex. 
middag, en för “romantiskt” middag och en för “filmmys”. Du 
kan skapa hur många scener du vill. 

Under scener kan du också välja att skapa animationer som är 
rullande scener med olika ljusnivåer för spännande ljusspel. 

Ställ in timer för när lampan ska tändas och släckas. 
Under kategorin “Mer...” i appen kan du välja Schema. Under 
Schema ställer du in när lampan skall tändas och släckas. Du 
kan välja dagar, datum, tider och t.o.m. solens uppgång och 
nedgång. Välj först din lampa och sedan ställ in timer. 

Nätverk och delning
Om du vill kontrollera din lampa från fler än en enhet skapar du 
ett nätverk. Där kan du ställa in användarbehörighet för andra 
användare och enheter.

Räckvidd: Upp till 50 meter utomhus och 
40 meter inomhus. Räckvidden kan påver-
kas av material i väggar, etc. 

Svensk


