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Handleiding 

Connectie maken tussen Wifi-Unit – apparatuur – Milight App (Apple store) 

Stap 1 

-Open de Apple app store en zoek op “Milight”. 

-Onderstaande app is de te downloaden app 

-Download en installeer hem op je IPhone of IPad 
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Stap 2 

Steek de Wifi zender unit (BE04097) in het stopcontact (bij voorkeur in de ruimte waarin de te 

schakelen apparatuur ook aanwezig zijn i.v.m. bereik) 

Ga via Instellingen op je IPhone of IPad naar Wifi netwerken en selecteer daar het Milight netwerk bij 

de beschikbare netwerken. Wacht totdat er verbinding is met het Milight netwerk.  

(Let op: tijdens het gebruik van de Milight app kun je geen verbinding hebben met een ander Wifi-

netwerk. Het Milight netwerk is geen data netwerk, mail en internet zijn derhalve niet beschikbaar 

tijdens gebruik).  

Stap 3 

Open de Milight app op je IPhone of Ipad en selecteer bij de beschikbare devices het Milight netwerk. 

Een vinkje komt achter het netwerk te staan. Eventueel kun je dit netwerk een eigen naam geven. 

Bijvoorbeeld “Fiberglow”. 

Stap 4 

Kies uit de beschikbare Monitoren een virtuele afstandsbediening. Onderstaande Monitor is de 

meest geschikte voor aansturing van onze producten.  

 

Stap 5 

Schakel de apparatuur die gekoppeld moet worden in zijn geheel uit (stekker uit het stopcontact of 

via de powermanager).  

Schakel de apparatuur die gekoppeld moet worden gelijktijdig weer in en druk op de kanaalknop (1, 

2, 3 of 4) op de virtuele afstandsbediening in de app waaraan je het apparaat wilt koppelen. Houdt 

deze kanaalknop ingedrukt totdat het te koppelen apparaat begint te knipperen. Dit betekent dat 

een succesvolle koppeling tot stand is gebracht.  

Hierna is het apparaat te bedienen met de Milight app. 
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Uitleg functies Monitor (virtuele afstandsbediening): 

De gekleurde cirkel: voor selecteren van 1 vaste kleur 

De M-knop in het midden: voor instellen van de 10 verschillende programma’s 

De S- en S+ knoppen: voor instellen van de snelheid van het programma (- voor langzamer + voor 

sneller) 

De schuifregelaar: voor instellen van de lichtintensiteit 

De – en O knop voor het aan- en uitschakelen van de apparatuur 1 

De I en O kanaalsknoppen: voor het per kanaal aan- en uitschakelen van het gekoppelde apparaat 2 

 

1 De bubbels van een bubbel-unit zullen met de aan- en uitknop van de afstandsbediening niet 

uitgaan, daarvoor is echt het uitschakelen van de stroomvoorziening noodzakelijk. De 

afstandsbediening is enkel voor aansturing van de LED lampen in de bubbel. 

2 Op ieder kanaal kan men een apparaat koppelen zodanig dat ieder apparaat op een ander kanaal 

werkt (separaat). Echter men kan er ook voor kiezen om meerdere apparaten aan 1 kanaal te 

koppelen zodanig dat deze synchroon bediend worden. 
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