
Dank u voor de aanschaf van de RGBW Afstandsbediening.
Deze handleiding beschrijft het gebruik van de RGBW afstandsbediening voor de Barry Emons LED 
producten. De afstandsbediening kunt u gebruiken om ledverlichting in 4 verschillende groepen te 
bedienen of toe te wijzen, u kunt kleur en intensiteit wijzigen en programma’s starten.

Basis Functie’s

• Houdt de hoofdschakelaar ingedrukt om alle groepen over te schakelen naar werk/wit licht.
• Raak de kleurenring aan om de kleuren te wijzigen
• U kunt de intensiteit (felheid) wijzigen door over de balk „dimmen“ te vegen met de vinger .

Programma’s
U kunt programma’s starten door op M te drukken, elke keer dat u drukt kiest het systeem automatisch het volgende programma
Programma 1 (RGB Fade in/fade out)

Dit programma fade in en uit in de kleuren Rood, Groen, Blauw en Wit na elkaar
Programma 2 (kleuren flitsen)

Verschillende kleuren wisselen flitsend
Programma 3 (disco)

verschillende kleuren knipperen en wisselen met flitsen 
Programma 4 -5-6 (oplopend met flits) (programma 4 is rood - 5 is groen - 6 is blauw)

kleur fade in van 0 tot 100% intensiteit gaat uit en knippert dan 3 keer 
Programma 7 (kleurwissel met flits)

verschillende kleuren lopen in elkaar over en flitsen dan willekeurig
Programma 8 (Fade in / fade uit)

Verschillende kleuren lopen in elkaar over
Programma 9 ( Wit knipperen)

Wit knippert aan en uit
Tip!
Om alle LED lichten in een keer te dimmen of kleuren te veranderen, druk eerst op de hoofdschakelaar -. Om groepen apart te 
schakelen kies dan eerst de groep I en kies dan vervolgens  de gewenste kleur of dim naar de gewenste sterkte.
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Nieuwe apparaten koppelen aan de afstandsbediening

1. Beslis aan welke groep u uw apparaat wilt koppelen
2. Schakel het apparaat uit (gebruik de power manager of trek de stekker uit het 

stopcontact)
3. Schakel het apparaat in en druk kort binnen 3 seconden op I van één van de 4 gewenste 

groepen 
4. Het licht van het apparaat knippert in het wit 3 keer aan en uit 

U kunt alleen Barry Emons apparaten koppelen die wifi ready zijn.
Deze artikelen zijn te herkennen aan het snoezel wifi logo in de catalogus

Apparaten ontkoppelen uit een groep

1. Bepaal door middel van de afstandsbediening in welke groep het apparaat zit
2. Schakel het apparaat uit (gebruik de power manager of trek de stekker uit het 

stopcontact)
3. Schakel het apparaat in en druk binnen 3 seconden op I van één van de 4 gewenste 

groepen en houdt deze ingedrukt.
4. Het licht van het apparaat knippert in het wit 6 keer aan en uit 

Groeperen van meerdere apparaten

U kunt eindeloos apparaten toevoegen aan een van de 4 groepen door ze te koppelen aan 
de afstandsbediening. U kunt zodoende flexibele thema’s en lichtplannen creëren 

Onderstaand vindt u enkele voorbeelden:

en houdt deze ingedrukt.
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