Instellen en matchen van de HUGO RGB LED bediening & Reciever
Overzicht HUGO RGB Reciever:
LED Indicator
12v Voeding 12v Voeding+
MATCH Knop

Overzicht HUGO RGB Bediening:

Als u uw reciever heeft aangesloten aan de LED voeding & LED strip
dient u deze nog te matchen met de RGB bediening.
Hiervoor volgt u onderstaande stappen:
- Zorg dat de bediening is voorzien van 2 AAA batterijen (Niet inbegrepen)
- Druk op de MATCH knop van de Reciever en daarna meteen op de
AAN/UIT knop van de bediening.
- De LED indicator zal een aantal keren knipperen dit betekent dat het
matchen gelukt is.

Functies HUGO RGB LED BEDIENING
: Aan/Uit knop (tevens match knop)
: Kleurenwiel (Aanraakgevoelig)

Masters of Wellness

Aan/uit knop
Aansluiting B (Blauw)
Aansluiting G (Groen)
Aansluiting R (Rood)
Voeding + (Zwart)

MATCHEN RECIVER EN BEDIENING

Wilt u het matchen ongedaan maken?
- Houd dan de MATCH knop op de reciever 5 sec. ingedrukt.
De LED indicator zal daarna weer een aantal keren knipperen.

HUGO

Kleurenwiel
Optie knoppen
Kleur kanalen
Snelinstellingen

High
Quality

: Statische kleuren
- Kort indrukken voor 24 standaard RGB kleuren (1 kleur per druk)
- Houd deze knop ingedrukt om de statische kleuren vloeiend laten
te verlopen
: Dynamische kleuren (kleurovergang)
- Kort indrukken gaat naar de volgende overgang
: Snelheid / Saturatie
- In statische modus kort indrukken (11 stappen) past saturatie
kleur automatisch aan. Lang indrukken (1-6 sec.) verandert
saturatie geleidelijk.
- In dynamische modus wijzigt deze de snelheid van de overgang.
Kort ingedrukt (1o stappen) standaard snelheden.
Lang ingedrukt (2sec.) zet deze terug naar standaard snelheid.
: RGBW
- Kort ingedrukt verander de kleur naar:
Rood, Groen, Blauw of Wit
- Lang ingdrukt (1-6 sec.) verandert RGB waarde
doorlopend (eindeloos kleuren mixen)
: Opgeslagen instellingen (Scenes)
- Gaat naar de door u ingestelde instelling(Scene)
- Lang ingdrukt (2 sec.) Hiermee slaat u een
scene op. De groene LED indicator op de
bediening knippert als het opslaan succesvol is.

