
Gebruikershandleiding 
 Afstandbediending voor Adjustable panelen



Algemene informatie  
1 afstandsbediening kan 99 groepen panels besturen, aan de groepen zitten geen limiet aan het aantal panels. 
ID indicatie (nummer van een groep)  gaat van groep 1 t/m 99.  

ON/OFF, Dimmen, kleurkeuze, timer ON/OFF, 2 voorkeur situaties kunnen voorgeprogrammeerd, automatisch 
dimmen en nacht stand.  

Kopiëren van de afstandsbediening: In principe heeft iedere afstandsbediening zijn eigen unieke ID maar kan 
worden gekoppeld aan een andere afstandsbediening. 

Instellen afstandsbediening  
Advies: doe dit voor ze in het plafond te plaatsen.  
1. Zet het paneel minimaal 3 seconden uit (beëindig stap 2 en 3 binnen 10 seconden)
2. Druk 1 of 2 nummers in op de afstandsbediening, druk dan op de ID knop
3. Herhaal stap 2 nogmaals als u zich heb vergist, de panel flits 1 maal
4. Zet de panel binnen 10 seconden uit de driver is nu gekoppeld aan de afstandsbediening. 
 
Gebruik afstandsbediening 
Instellingen van 1 groep van de panelen die je wil bewerken, druk het ID nummer in en druk op een functie 
knop: on/of, colortemp, brightness ( aan/uit, kleurtemperatuur of helderheid). Om verschillende groepen in eens 
te bedienen druk op ALL.  

Timer aan/uit  
Druk op het ID nummer van de panel(s) die u wilt gaan instellen druk daarna op de Timing ON knop of Timing 
OFF knop. De tijd kan ingesteld in periode van 10 minuten door een aantal minuten op het toetsenbord in te 
stellen. Wilt u de Timing uit zetten druk op de Timing ON of Timing OFF knop.  

Kopiëren van een afstandsbediening:  
Druk 6 seconden op de “S” knop van de te kopiëren afstandsbediening  en op de I knop van de extra afstands-
bediening, als het controle lampje 3 x heeft geknipperd. Druk nu 6 seconden op de S en ALL knop van de extra 
afstandsbediening  nadat het controle lampje 3 x heeft geflitst is de nieuwe afstandsbediening ingesteld. 
 
Nachtlicht modus  
Druk de panels uit door op de OFF knop te drukken, druk nu op het half zwarte zonnetje om in de nachtmodus 
te komen. 
De knoppen rond de ALL knop gebruiken  
Om in dit menu te komen drukt u 1 van de 4 knoppen in. Links en rechts zijn voor kleurverandering en boven en 
beneden is dimmen/fijn stellen. 
 
Voorkeursinstellingen  
U kunt 2 voorkeursinstellingen instellen “A” en “B” 
1. Zet de panels op uw voorkeur instelling:
2. Druk op het ID nummer van de panel(s);
3. Druk op ID knop en daarna op de A of B knop de panels knipperen 1 x uw voorkeur is ingesteld.

Terug zetten voorkeur instelling  
Druk op het ID nummer en druk weer op A of B, de voorkeur  instelling is ongedaan gemaakt.

Programeren van adjustable panel (korte versie): 
advies: doe dit voor ze te plaatsen in het plafond 
elke driver dient appart te worden geprogrameerd 
koppel driver aan panel 
nu in vrij snelle handelingen: 
doe stekker in het stopcontact/verlengsnoer panel zal aangaan 
druk op afstandsbediening : 
bv 1...id nogmaals 1.. .. Id 
Het panel zal uitgaan en weer aan 
Haal stekker uit stopcontact/verlengsnoer en klaar 
Ter controle doe paneel aan en probeer afstandsbediening uit.


