Mi-light handleiding van de 4 zone LED afstandsbediening FUT36

Bedankt voor uw aankoop van de Mi-Light Single colour dimmer unit (afstandsbediening) en
controller (ontvanger). Deze handleiding beschrijft hoe u deze combinatie kunt instellen en
gebruiken.

Technische beschrijving
Voor dit systeem maakt u gebruik van een gelijkstroom (DC) niet dimbare transformator voor de
voeding van de lampen. Houd u rekening met een overcapaciteit van 100%.
U kunt met de afstandsbediening de lichtsterkte instellen van uw LED lampen/ strips. Het is mogelijk,
zoals u in de afbeelding van de afstandsbediening kunt zien, dat er 4 zones ingesteld worden. U kunt
dus maximaal 4 zones ieder apart instellen.
Afstandsbediening:
2 x AAA batterijen. Deze zijn niet inbegrepen. Wij bevelen oplaadbare batterijen aan i.v.m. het
milieu.
Materiaal: ABS (plastic)
Controller:
In-output voltage : 12-24 volt DC (gelijkstroom)
Output control : 1 kanaals
Control : 6A per kanaal
Totale output : 10A
Afmetingen : 85x45x22 mm (lbh)
Bereik ontvanger : 30m

Instel procedure:
Om in te stellen welke lampen op welke zone toets moet worden ingesteld voert u de volgende
stappen uit:
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1. Zet de stroom van de lamp uit (trek de stekker er uit of zet de gemonteerde schakelaar op uit).
2. Zet vervolgens de stroom weer aan en druk binnen 3 sec. op de aan toets van de gewenste zone.
3. Als de koppeling geslaagd is zal de verlichting 3 keer uit en aan gaan. Hetzelfde doet u eventueel
met de andere zones.

Reset procedure:
Om een zone toets te resetten voert u de volgende stappen uit:
Zet de stroom van de lamp uit (trek de stekker er uit of zet de gemonteerde schakelaar op uit). Zet
vervolgens de stroom weer aan en druk binnen 3 sec. 5 maal snel en kort op de zone toets die u
gekozen hebt. Als dit is geslaagd zal de lamp 10 keer aan en uit gaan. U kunt nu de gewenste lamp
weer instellen met de instel procedure.

Bediening:
U kunt de zones individueel bedienen met de zone toetsen of allen tegelijk met de master on/off
toets. Dimmen kunt u door op een bepaald punt van de ronde knop te drukken of door met uw
duim/ vinger over de rand te wrijven.
U kunt ook de nachtstand instellen. Druk op een van de zone off toetsen of op de master uit knop.
De lampen zullen nu maar 0.4 watt consumeren. Dit is wel afhankelijk van de dimbaarheid van de
lamp/ strip.
Vele combinaties zijn mogelijk met gebruik van één of meerdere transformatoren en controllers, zo
kunt u een hele reeks van lampen aansluiten. Hieronder een voorbeeld van de mogelijkheden. Eén
controller kan verbinding maken met 4 afstandbedieningen.

Aansluit schema:
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