Korte instructie ingebruikname en werking Mi-light bediening voor SLC100-200-300
Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden!
Programmeren handzender op RGBW-controller
Op de 4-kanaals handzender kunnen – verdeeld over de 4 kanalen (zones) – meerdere RGBW-controllers worden
geprogrammeerd.
Programmeren: Schakel de stroomtoevoer van de desbetreffende controller uit en weer aan. De leds branden rood als
de controller nog niet is geprogrammeerd; anders in de laatst ingestelde kleur.
Druk binnen 3 seconden op de AAN-toets van het desbetreffende kanaal. Als de leds meermaals knipperen, geeft dat
aan dat de controller is gekoppeld aan de afstandsbediening.
Als er nog meer controllers op hetzelfde kanaal van de afstandsbediening worden geprogrammeerd, dan gaat dat op
dezelfde manier.
Wissen: Stel de leds in op een kleur en zet de stroomtoevoer van de desbetreffende controller uit en weer aan. Druk
binnen 3 seconden op de AAN-toets van het desbetreffende kanaal. Als de leds meermaals knipperen, geeft dat aan dat
de controller is gewist uit de afstandsbediening.
Als een controller wordt gewist uit een kanaal waarop meerdere controllers zijn aangesloten, is het wisproces hetzelfde,
maar wordt alleen de stroomtoevoer van de desbetreffende controller onderbroken.
Wifi ontvangersbox
Ingebruikname: Sluit de wifi ontvangersbox aan op 5V DC netvoeding. Download de Mi-light app (Apple of Android) en
log in op het aanwezige wifi-netwerk (er zijn diverse Mi-light apps beschikbaar). Stel de app in en verbind deze met de
wifi-controller. Om de led via de app te bedienen/wissen, moeten de desbetreffende RGBW-controllers evenals de
radiografische afstandsbediening worden geprogrammeerd/gewist (zie “Programmeren handzender op RGBWcontroller”). Via de app kan de wifi-box rechtstreeks in het eigen wifi-netwerk worden geïntegreerd.
Reset naar fabrieksinstelling: druk 10 seconden lang op de toets RST op de wifi-box
Bediening
Door langdurig op de AAN-toetsen te drukken, wordt de geprogrammeerde verlichting direct op wit geschakeld
Met de toets “Schakelaar AAN” worden alle zones direct op wit omgeschakeld en tegelijkertijd gesynchroniseerd.
Elke keer dat op de programmatoets M wordt gedrukt, worden de volgende vaste kleurprogramma’s (scènes)
opgeroepen:
1 geel-groen-blauw-paars-rood met kleurverloop
2 witte led pulserend
3 rood-groen-blauw-wit pulserend
4 kleurwisseling rood-groen-blauw-geel-paars-turkoois-wit
5 kleurwisseling rood-groen-blauw-geel-paars-turkoois-wit met helderheidsverloop
6 rode puls; aansluitend 3 x rood knipperend
7 groene puls; aansluitend 3 x groen knipperend
8 blauwe puls; aansluitend 3 x blauw knipperend
9 combinaties van pulserende en knipperende kleurwisselingen
Opmerking: afhankelijk van de keuze van de apps zijn afwijkingen mogelijk in bediening en afzonderlijke functies.
Bedieningspaneel van de handzender
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