Mi Light ®
Gebruiksaanwijzing

WiFi Module
Model nr.: iBox2

Configuratie van de MiLight Wifi iBox Module
Allereerst, hartelijk dank voor uw aankoop!
Deze handleiding beschikt over alle informatie omtrent het configureren van de iBox en de
bijbehorende verlichting. Met deze MiLight WiFi iBox Module kunt u verlichting in groepen
indelen, verlichting dimmen en in- en uitschakelen, de juiste kleuren en tinten instellen,
favoriete kleuren opslaan in 1 van de 5 geheugenplaatsen en diverse programma’s instellen.

Stappenplan:
1: Download de MiLight 3 applicatie.

De app is geschikt voor iOS en Android. U
kunt zoeken op “MiLight” in de Appstore
of Google Play Store. Kies voor de MiLight
3 app. U kunt uiteraard ook de QR-code
gebruiken die in deze handleiding of op de
verpakking staat.

2: Installeer uw LED-strips, LED-spots of LED-lampen.

Sluit uw downlights of LED-strips aan met
de bijbehorende controller of vervang uw
bestaande lampen door de MiLight LEDlampen.

3: Sluit de WiFi Module aan.

Sluit de iBox2 Wifi Module aan op een
USB-poort of op de meegeleverde AC naar
USB adapter door middel van de USBkabel. Op deze manier voorziet u de WiFi
module van stroom. Plaats de Wifi iBox2
module op een willekeurige plaats in uw
huis, waar goede ontvangst is. Ook is het
belangrijk dat deze niet te ver van uw
lampen geplaatst wordt (<20m-30m).

4: Zorg dat uw WiFi router aanstaat.

Zodra uw WiFi router aanstaat, is het de
bedoeling dat het WiFi netwerk zichtbaar
is. U dient uw router in te stellen zodat
deze verbindingen toelaat op 2.4GHz (niet
enkel op 5GHz).

5: Bereidt het koppelen van de WiFi module voor.

Om te WiFi module te koppelen, drukt u
de RST knop eenmalig en kort in met
bijvoorbeeld een paperclip. Wilt u naar de
standaardinstellingen, houdt dan
gedurende seconden de RST knop
ingedrukt.

6: Configureer de MiLight app.

A:
Schakel de WiFi van uw smartphone of
tablet in en meldt u vervolgens aan op uw
WiFi netwerk.
B:
Open de MiLight 3.0 applicatie op uw
apparaat.
C:
Klik vervolgens op “+” om uw netwerk toe
te voegen.
D:
Log in met uw WiFi gegevens en klik
hierna op “Start Configuration”. Wanneer
de configuratie is afgerond, zult u een
nieuw apparaat zien verschijnen aan de
zogenoemde “Device List”, welke de naam
“Mi-Light” draagt.

7: Het selecteren van de bediening.

A:
Selecteer in de “Device List” het apparaat
met de naam “Mi-Light”. Staat deze er
nog niet tussen? Druk dan eerst op
“Searching for device”.
Handig om te weten:
Naast de Mi-Light device kunt u een
signaaltekentje zien met een vinkje.
Hieraan kunt u zien dat de Wifi Module
actief is.
Tip:
door de Mi-Light balk naar links te
schuiven, kunt u de naam wijzigen.
Verander deze bijvoorbeeld in
“woonkamer”, “slaapkamer” of “begane
grond”. Wilt u de WiFi module
verwijderen? Dan kan dit gemakkelijk
door op “Delete” te klikken.
B:
Om de bediening te kiezen, klikt u op het
symbooltje met de dubbele pijlen.
C:
Selecteer vervolgens de juiste bediening.
Als u tevens een fysieke
afstandsbediening heeft, selecteer dan
dezelfde bediening als uw
afstandsbediening.

8: Het koppelen van de LED-strips of LED-lampen.

A:
Druk op het ketting-icoontje om het
“LINK” en “UNLINK” scherm te openen.
B:
Selecteer de zone die u wilt koppelen.
C:
Haal de spanning van de LED-strip
controller of de lamp af.
-Lamp: draai de lamp uit de fitting of zet
de schakelaar uit indien aanwezig.
- Controller: haal de stekker van de
adapter uit de controller (niet de stekker
van de adapter uit het stopcontact!)
D:
Zet de stroom weer op de controller en
klik binnen drie seconden 1 keer kort op
de “LINK” knop. De aangesloten
verlichting zal drie keer gaan knipperen als
het koppelen is geslaagd.
Vanaf nu, kunt u uw verlichting
gemakkelijk bedienen met de handige
MiLight applicatie.

Tips:
•
•
•

Wilt u alle zones tegelijkertijd bedienen? Selecteer dan “All” in de MiLight app.
U kunt per zone een onbeperkt aantal LED-lampen en controllers koppelen. Deze bedient
u dan altijd tegelijkertijd.
Wilt u meer zones creëren? Gebruik dan meerdere WiFi modules. Geef iedere module
een afzonderlijke naam, zoals “Begane grond” of “Slaapkamer”.
Komt u er niet gemakkelijk uit? Dan kunt u een “how to” video bekijken op YouTube. Ook
zijn wij eventueel telefonisch of per mail te bereiken om u de nodige hulp aan te bieden.
Tel nr.: +31(0)575 469884
E-mailadres: info@lsxl.nl

