LightAdvisor
Inlogscherm LightAdvisor

Inloggen
Tik je email en wachtwoord in en druk op inloggen.
Wachtwoord vergeten
Klik op ‘Wachtwoord vergeten?’. Voer je emailadres in en klik op ‘Nu opvragen’. We sturen je
een email met een nieuw wachtwoord.
Maak een nieuwe account
Klik op ‘Maak een nieuwe account’. Tik alle gegevens in en druk op ‘Maak account’. Vergeet
niet je account te activeren met de link die je per email krijgt toegestuurd.
Maak nieuwe kamer
Voer je gegevens in of open een voorbeeldkamer. Klik op ‘Starten’ en je gaat meteen naar de
LightAdvisor.

Algemene trucs en tips
Precies goed licht, dat precies de goede sfeer brengt. Dat kan nu ook in jouw huis. Dank zij
het gratis Innr LightPlan dat wij in heel korte tijd voor je maken op basis van jouw gegevens.
Bij Innr weten we alles van licht, en hoe dat toegepast kan worden om je huis en alles dat er
in staat en gebeurt mooier te maken. Jij weet alles van je interieur. Als we die kennis
bundelen, kan Innr een persoonlijk professioneel LightPlan voor je maken. Gratis. Het
LightPlan laat zien hoe je de ruimte het beste kunt verlichten voor al je activiteiten, en wat je
daarvoor nodig hebt. Heb je eenmaal een LightPlan, dan kun je bekijken – en beslissenwelke Innr producten je nodig hebt om het te realiseren, en hoe je je bestaande lampen in
het systeem hangen zodat je de Innr experience echt kunt meemaken.
Bij het LightPlan hoort een MoodPlan. Dat zijn een paar instellingen die we alvast hebben
voorgeprogrammeerd zodat je via de app je systeem gemakkelijk kunt bedienen. We laten je
ook zien hoe je die Moods kunt aanpassen aan je eigen wensen, en hoe je super
gemakkelijk nieuwe kunt maken die passen bij jouw eigen sfeer en behoeften.

Om dat allemaal mogelijk te maken hebben we een unieke tool ontwikkeld: de LightAdvisor.
Ga er even voor zitten en neem de tijd om ons te laten zien hoe je kamer er uitziet, en wat er
in staat. Na een druk op de knop zie je wat Innr voor je kamer in petto heeft.
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De LightAdvisor maakt gebruik van een paar standaard plattegronden. Kies degene
die het dichtste bij de afmetingen van je kamer komt, en pas hem waar nodig nog een
beetje aan. Het komt niet op de millimeter aan.
Wees creatief! Zo is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om een kamer-en-suite als
basisplattegrond te nemen. Maak gebruik van de mogelijkheid om muren te plaatsen,
dan komt het resultaat heel dicht in de buurt.
Ook de interieur elementen die je in de verschillende categorieën kunt terugvinden
zijn algemeen en vast niet precies zoals je ze zelf in huis hebt. Je kunt alles
aanpassen naar de juiste maat en naar de goede positie in je interieur.
Bij het plaatsen van ramen en deuren moet je even secuur te werk gaan . Zet ze
zachtjes tussen de lijntjes van de buitenmuren, anders vliegen ze terug.
Vergeet niet af en toe op te slaan, gebruik daarvoor het menu rechts op de pagina.
De lichtinval in je huis maakt voor het LightPlan geen verschil. Buiten is de zon,
binnen heb je Innr. Je kunt met je Innr MoodPlan je systeem overal op aanpassen.
Vind je bijvoorbeeld dat een herfstige morgen als de bladeren van de boom zijn een
aparte Mood verdient, kun je die heel gemakkelijk zelf maken.
De schilderijen en spiegels moet je goed “ophangen”, tegen het binnenste lijntje van
de wanden. Als de terugvliegen, probeer het dan opnieuw.
Hoe meer details je invoert, hoe mooier je LightPlan.
Denk in deze fase nog niet aan je bestaande lampen (armaturen of spots), daar
komen we op terug als je LightPlan is gemaakt.
Als je tevreden bent, laat Innr dan eerst je LightPlan voor je berekenen. Dat doe je
door op de blauwe knop te drukken.
Binnen een paar seconden verschijnt je kamer met je eigen LightPlan. Meer
informatie over het soort licht kun je bekijken door erop te gaan staan.
Je ziet ook meteen je MoodPlan. In het plaatje van de mobiele telefoon staan ze
weergegeven. Je kunt ze meteen aanklikken om te bekijken wat er met de
instellingen van het licht gebeurt.
De Innr Moods werken alleen als alle lampen in het systeem de Innr technologie
hebben en dus onderdeel zijn van het systeem. Heb je bijvoorbeeld al spotjes bij een
schilderij hangen, dan kun je die natuurlijk laten hangen. Alleen kun je ze dan niet
centraal bedienen via de app, omdat ze geen onderdeel zijn van het systeem.
Bestaande armaturen kun je wel onderdeel maken van het systeem. Dat doe je door
de Innr Bulb te gebruiken, met de Innr technologie. Je mooie lampen boven de tafel of
de design schemerlampen kun je zo onderdeel maken van de complete beleving.
De Bulbs zijn vooralsnog alleen verkrijgbaar met normale fitting.
Als je LightPlan voorstelt om twee lichtbrengers boven de tafel te hangen en je hebt
al drie armaturen hangen of maar eentje en je vindt dat genoeg, pas dan je bestelling
aan.
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Het kan zijn dat je buiten het LightPlan om nog meer lampen (armaturen) wilt, of al
hebt. Beslis dan of je die mee wilt laten lopen in je systeem. Dan kun je ze alsnog
invoeren in je plattegrond, en er extra Bulbs voor bestellen.
Je kunt per onderdeel van de bestellijst beslissen of je het artikel in je
boodschappenkar wilt stoppen.

Light Advisor: Jouw Kamer

Kamer selecteren of bewerken
Links in het scherm zie je de naam van de geselecteerde kamer. Je kunt die bewerken door
op het potloodje ernaast te drukken. In de pop-up die verschijnt, kun je de naam van de
kamer veranderen en de hoogte van de kamer aanpassen. Druk op OK om de wijzigingen op
te slaan.
Je kunt ook een andere bestaande kamer selecteren. Gebruik dan het drop down pijltje,
naast de geselecteerde kamer.
Muren ruimte bewerken
Je kunt formaat en vorm van de geselecteerde ruimte helemaal aanpassen door de muren te
verslepen. Ga met de muis op de muur gaan staan die je wilt veranderen. Als de muur grijs
kleurt, kun je hem verslepen. Doe dat met alle muren tot je kamer klopt.

Categorie kiezen en meubels slepen
Om je inrichting zoveel mogelijk te benaderen kun je verschillende objecten naar de
plattegrond slepen. Voor het gemak hebben we die ingedeeld in een paar categorieën.
Achter het kopje ‘Categorie’ staat een drop down menu waar je een categorie kunt
selecteren.
Meubels slepen
Als je een categorie hebt gekozen krijg je een paar voorbeelden te zien. Selecteer wat het
meest op de elementen in je interieur lijkt en sleep het naar de goede plaats in je kamer. Doe
dat wel in de goede volgorden: als je bijvoorbeeld een tv in een kast hebt staan, zet dan
eerst de kast neer en daarna de tv. Begin altijd met de dingen die op de grond staan.
Meubels configureren
Soms krijg je de vraag om aanvullende gegevens in te vullen. Dan komt er een pop up
tevoorschijn. Je kunt dan bijvoorbeeld gegevens over de afmetingen invullen. Je kunt de
elementen van je interieur ook aanpassen. Als je er met de muis op klikt, verschijnt er een
pop-up. Je kunt het interieurstuk nu draaien, kopiëren en nadere gegevens invullen. Klik op
de symbooltjes in de pop-up om die mogelijkheden te activeren. De laatste optie in de pop-up
is een prullenbakje. Als je hierop drukt wordt dit meubel weggegooid.

In- en uitzoomen
Wil je je kamer dichterbij of juist van wat verderaf bekijken, gebruik dan ze zoomfunctie. Die
activeer je door het vergrootglas heen en weer te bewegen bovenin de zoombalk.
Opslaan of een stap terug gaan
Als een kamer is ingericht kun je hem opslaan worden door op de knop ‘Save’ te drukken.
Als je dat niet wilt kun je de knop[ “back” gebruiken, dan kom je terug bij de startpagina van
de Light Advisor.
LightPlan aanvragen
Als je tevreden bent met je kamer, kun je Innr een LightPlan voor je laten maken. Dat kan op
twee manieren: door linksonder op de knop ‘Light plan’ te drukken of door boven in de rode
balk te drukken op ‘Light Plan’. Binnen een paar minuten heb je je eigen gratis LightPlan.

Menu knop
Dee menuknop heeft vier functies:
•

Save

Sla je kamer op door op de knop ‘Save’ te drukken.

•

Undo

De undo knop zorgt ervoor dat de laatste aanpassing van een meubelstuk (bijvoorbeeld als
een meubelstuk gedraaid is) ongedaan gemaakt wordt.
•

Uitloggen

Deze knop eindigt de lopende sessie, als je bent ingelogd.
•

Help

Als je deze aanklikt krijg je een pop-up te zien met drie keuzes. De Quick tour leidt je snel
langs de belangrijkste functies binnen de ‘Your Room’ scherm. De tweede keuze is een
document. Hierin staan stapsgewijs de belangrijkste functies van het ‘Your Room’ scherm
beschreven. Ten slotte kun je kiezen voor een video die een korte impressie geeft van de
belangrijkste functies.

Light Advisor: LightPlan
Innr moods selecteren
Links in het scherm kun je in de afbeelding van een smartphone kiezen uit en aantal Innr
moods. Per mood wordt de verlichting aangepast, en je ziet dat ook meteen in je kamer
gebeuren.
Informatie opvragen over de verlichting
In de kamer staan de lichten uit het LightPlan weergegeven. Door op een licht te klikken kun
je extra informatie opvragen. Er verschijnt een pop-up met daarin een knop ‘More info’. Na
het aanklikken van de knop verschijnt er een tekst die enige uitleg geeft over de licht.
Opslaan of een stap terug gaan
Als het LightPlan klaar is kun je het opslaan door op de knop ‘Save’ te drukken. Als je dat
niet wilt kun je op de knop ‘Back’ drukken, dan ga je terug naar de ‘Jouw Kamer’ pagina.
Vereiste producten
Als je tevreden bent met je LightPlan kun je een boodschappenlijst samenstellen waar alles
op staat wat je nodig hebt. Dat kan op twee manieren: door linksonder op de knop
‘Benodigde Producten’ te drukken of door boven in de rode balk te drukken op ‘Productlijst’.
In beide gevallen zal de Light Advisor je doorverwijzen naar de ‘Productlijst’
Menuknop
Met de menuknop rechtsboven in de het scherm kun je drie dingen doen.
•
•
•

Save
Je kunt het LightPlan opslaan door op de knop ‘Save’ te drukken.
Uitloggen
Als je hierop drukt stop je met je lopende sessie als je bent ingelogd.
Help
De laatste functie binnen de menu optie is de help functie. Als je die aanklikt,
verschijnt er een pop-up met drie keuzemogelijkheden. De Quick tour leidt je snel
langs de belangrijkste functies van het ‘Light Plan’ scherm. De tweede keuze is een
document. Hierin staan stapsgewijs de belangrijkste functies van het ‘Light Plan’
scherm beschreven. Ten slotte kun je kiezen voor een video die een korte impressie
geeft van de belangrijkste functies.

Light Advisor: Productlijst

Producten overzicht
Links zie je een productenlijst die gebaseerd is op je LightPlan. In de productenlijst staat om
welke Innr producten het gaat, om hoeveel producten per soort het gaat en wat de totale prijs
per productsoort is. Onderaan de lijst kun je zien wat je totaal kwijt bent.
Bestaande lampen toevoegen
Als je bestaande lampen of armaturen wilt toevoegen, kun je die meteen laten meedraaien in
je LightPlan. Dat kan tot een maximum van drie. Selecteer een bestaande lamp en sleep die
naar de juiste plaats in je kamer. Bereken opnieuw het LightPlan. Daarna kun je de lamp ook
nog verplaatsen door twee keer op de bestaande lamp te klikken. De Light Advisor zal
vervolgens automatisch de productenlijst aanpassen en het totaalbedrag berekenen.
Meer informatie over de lichten
In de kamer zie je alle lichten uit het LightPlan. Door op een licht te klikken kan je extra
informatie opvragen. Er verschijnt een pop-up met daarin een knop ‘More info’. Als je die
aanklikt krijg je meer uitleg over het licht.
Lichten uitzetten of toevoegen
Je kunt in de pop-up ook de aantallen veranderen. Zo kun je bijvoorbeeld boven een bank
drie lichten doen in plaats van twee, of omgekeerd.
Bij de ‘Bulbs’ kun je lichten toevoegen door bij ‘More info’ op het +teken te drukken. Als er in
het LightPlan bijvoorbeeld één licht boven een tafel is ingetekend, kan je zelf lichten naar
smaak toevoegen. Handig als je al lampen hebt hangen die je wilt houden. Maak ze gewoon
onderdeel van je LightPlan. Als die armaturen meer fittingen hebben gebruik je de + knop.
Wil je juist minder lichten dan gebruik je het – teken bij ‘More info’.
Je kunt de Light Advisor oom alle lichten bij een bepaald meubelstuk weg laten halen door te
klikken op Winkelwagentje Leegmaken. Als je niet alles weg wilt halen is het – teken bij
‘More info’ dus handiger.
Als je alle Bulbs boven een meubelstuk hebt uitgezet, zie je ze grijs worden in de Light
Advisor en naar de achtergrond verdwijnen. Je kunt de lichten weer activeren door de
uitgezette verlichting aan te klikken en op “winkelwagentje toevoegen” te klikken.
Alle wijzigen worden in de Light Advisor aangepast. Je krijgt een nieuwe productenlijst en
een nieuw totaalbedrag.
Opslaan of een stap terug gaan
Sla de productenlijst op door op de knop ‘Save’ te drukken. Als je dat niet wilt kun je de knop
‘Back’ gebruiken, dan kom je terug in de LightPlan pagina.
Direct doorgaan naar het aanschaffen van de producten

Als je tevreden bent met de productenlijst kun je verdergaan met bestellen. Druk linksonder
op de knop ‘Buy directly online’ en je komt op de bestelpagina.
Menu knop
Via de menu knop rechtsboven in de het scherm kun je drie dingen doen.
•
•
•
•

Save
Sla de productenlijst op door op ‘Save’ te drukken.
Uitloggen
Als je hierop drukt beëindig je de lopende sessie als je bent ingelogd.
Help
De laatste functie binnen de menu optie is de help functie. Als je die aanklikt,
verschijnt er een pop-up met drie keuzemogelijkheden. De Quick tour leidt je snel
langs de belangrijkste functies van het ‘Light Plan’ scherm. De tweede keuze is een
document. Hierin staan stapsgewijs de belangrijkste functies van het ‘Light Plan’
scherm. Ten slotte kun je kiezen voor een video die een korte impressie geeft van de
belangrijkste functies

