
 

 

 

 

 
Clusterverlichting 123led huismerk - Extra warm wit en warm wit 
Gebruiksaanwijzing 

 

9 lichtprogramma’s 
Met de meegeleverde afstandsbediening en de knop op de adapter kunt u eenvoudig schakelen tussen de 
negen verschillende lichtprogramma's. De afstandsbediening heeft een bereik van maximaal 2 meter en werkt 
op een CR 2025-batterij (meegeleverd). Ook met de knop op de adapter zelf kunt u schakelen tussen de 
lichtprogramma's. De programma's zijn als volgt: 

 
1. Combination: Combinatie tussen warm wit en extra warm wit, bevat zowel slow fades als twinkle effecten. 
2. Steady on: Warm witte verlichting zonder effecten. 
3. Steady on: Extra warm witte verlichting zonder effecten. 
4. Slo-glo: Warm witte verlichting die langzaam én snel flikkert. 
5. Slo-glo: Extra warm witte verlichting die langzaam én snel flikkert. 
6. Sequential: Afwisselend extra warm witte en warm witte verlichting, flikkerend. 
7. Twinkle: Afwisselend extra warm witte en warm witte verlichting, snel flikkerend. 
8. Slow fade: Afwisselend extra warm witte en warm witte verlichting, met een langzame overgang. 
9. Slo-glo: Afwisselend extra warm witte verlichting en warm witte verlichting, met een langzame vervaging. 

 
Dimmen van de clusterverlichting 

In ieder lichtprogramma is de verlichting ook te dimmen met de afstandsbediening. Er zijn vier standen: 100%, 
75%, 50% en 25%. Door op de knopjes te drukken kunt u verlichting steeds 25% helderder of minder helder 
maken. 

 
Instellen van timer 
Steek de stekker in het stopcontact en kies het gewenste lichtprogramma. Zodra u deze heeft gekozen kunt u 
de timer instellen. Dit kunt u doen via de adapter of via de afstandsbediening. De timer zorgt ervoor dat de 
verlichting na 8 uur automatisch uitgaat. Vervolgens gaan de lampjes na 16 uur weer aan. Dit betekent dat het 
licht de volgende dag op precies hetzelfde tijdstip weer gaat branden. Zolang de timer actief is blijft dit proces 
zich herhalen. 

 

Inschakelen via afstandsbediening: 
Om de timerfunctie in te schakelen via de afstandsbediening drukt u de timer knop in. Het groene lampje op 
de adapter geeft vervolgens aan dat de timer is ingeschakeld. Om de timer uit te schakelen drukt u de timer 
knop van de afstandsbediening opnieuw in. Het groene lampje op de adapter gaat dan weer uit. 

 

Inschakelen via adapter: 
Om de timerfunctie in te schakelen via de adapter drukt u de zwarte knop op de adapter gedurende 3 
seconden in. Het groene lampje geeft vervolgens aan dat de timer is ingeschakeld. Om de timer uit te 
schakelen drukt u de knop opnieuw 3 seconden in. Het groene lampje gaat dan weer uit. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Uiteraard ook op dit 123led huismerk kwaliteitsproduct 100% garantie. 

Voorbeeld: 
Als u de timer heeft ingeschakeld om 16:00 uur schakelt de verlichting 8 uur later (om 00:00 uur) automatisch 

uit. Gedurende 16 uur blijft de verlichting uit. De volgende dag om 16:00 uur gaat de verlichting weer aan. 


