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KENMERKEN

PARAMETERS

AFMETINGEN

WiFi+2.4G controller

Inteligente spraak
besturing

Tijd schakelaar

Volledig RGBWW 
kleuren spectrum

5-100% traploos
dimbaar

Op afstand te 
besturen na het
verbinden met WiFi

Item.NO
TYWGC3-45 RGBWW

Colour Input Voltage
12~24Vdc

Current
2A

45 mm

195 mm

130 mm

150 mm



INSTALLATIE INSTRUCTIES
1. Verwijder alle onderdelen van de Smart LED Strip uit hun 
respectievelijke verpakkingen. Rol de Smart LED Strip volledig uit 
voordat u begint met de installatie.

2. Sluit de AC-adapter aan op de smart controller unit.

3. Sluit de Smart LED Strip aan op de vierkante aansluitpoort 
van de smart controller unit. Zorg ervoor dat de zwarte pijl op de 
Smart LED Strip naar de witte pijl op de vierkante aansluitpoort 
van de smart controller unit wijst (afbeelding 1).  

4. Druk lang op de functietoets (ronde toets) op de Smart 
controller (afbeelding 2) tot de Smart LED Strip begint te 
knipperen.

5. Om een afstandsbediening aan te sluiten op de Smart LED 
Strip, verwijdert u eerst het plastic lipje uit het batterijvakje van 
de afstandsbediening. Terwijl de Smart LED Strip knippert, drukt 
u op een van de groepsknoppen op de afstandsbediening om de 
afstandsbediening aan de Smart LED Strip te koppelen.

6. Om de Smart LED Strip aan de Homeylux app te koppelen, 
selecteert u de “Strip Lights (Wi-Fi)” voor de categorie Verlichting 
en volgt u de instructies in de Homeylux app. 

1. 2.

Volledig RGBWW 
kleuren spectrum
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dimbaar

Op afstand te 
besturen na het
verbinden met WiFi



PRODUCTFUNCTIEDIAGRAM

1. DC12-24V input verbindingspoort.

2. Output verbindingspoort voor het verbinden van de smart LED 
strip (6 PIN connector). 

3: Functie button:
             - Inschakelen
             - Uitschakelen
             - Ingedrukt houden voor 5 seconden om de smart LED 
               strip te reseten

Belangrijk: Het is mogelijk om de smart LED strip tegelijk via 
zowel de afstandsbediening als via een 2.4G WiFi netwerk te 
bedienen.

BELANGRIJK 

1. Plaats geen metalen objecten rondom de WiFi controller. Deze 
objecten kunnen mogelijk het WiFi signaal storen of blokkeren.

2. Controleer of de netstroom adapter en WiIi controller correct 
zijn aangesloten. 

3. Het output voltage van de netstroom adapter moet gelijk zijn 
aan het bedrijfs voltage van de smart LED strip. 

4. Bedek de netstroom adapter, WiFi controller en smart LED 
strip niet.

5. Controleer of u een werkend 2.4G WiFi netwerk heeft, voordat u 
de smart LED strip inschakeld.



DE AFSTANDSBEDIENING
Met de 2.4G afstandsbediening kunt u de smart LED strip aan- of 
uitzetten, de kleur van de smart LED strip aanpassen, de kleur-
temperatuur van het licht aanpassen, de helderheid aanpassen, 
de snelheid aanpassen (in de dynamische modus), de verlich-
tingsmodi wijzigen en de smart LED strip (of meerdere smart LED 
strips) groeperen op de afstandsbediening.

.  Batterij: 3V button cell.

.  Operationele afstand: 20 tot 30 meters in een open ruimte.

.  Important: verwijder het stuk PVC isolatie, voordat u de 
    afstandsbediening in gebruik neemt.

On/Off

Switch key

Color changing 

Group button

Brightness  adjustment  +/- 

Speed adjustment +/-

Mode +/- 

CCT changing

SCHAKELSCHEMA

2.4G+WIFI controller

LED strip



FUNCTION METHOD BUTTONS

Verbind de afstands-
bediening met de 
smart LED strip.

Schakel de afstandsbe-
diening en smart LED 
strip aan. Druk één van 
de groep knoppen 
binnen 5 seconden in.

Verbreek de ver-
binding tussen de 
afstandsbediening en 
smart LED strip.

Schakel de afstandsbe-
diening en smart LED 
strip aan. Druk de 
groep knop 5 keer in 
binnen 5 seconden.

Schakel de smart LED 
strip aan.

Druk de groep knop of 
aan/uit knop in.

Schakel de smart LED 
strip uit.

houd de groep knop 
of aan/uit knop 
ingedrukt.

Pas de helderheid aan. druk de helderheid 
omhoog of omlaag 
knop in of houd deze 
ingedrukt.

Pas de snelheid aan.
Belangrijk: Alleen 
mogelijk in dynamisch 
modus.

druk de snelheid 
omhoog of omlaag 
knop in of houd deze 
ingedrukt.

Verander de geselec-
teerde modus.

Druk de modus 
omhoog of omlaag 
knop in.

Schakel tussen kleuren 
veranderingsmodus of 
CCT modus.

Druk de switch 
knop in.



DE HOMEYLUX APP
1. Zoek “Homeylux” in de App Store of Google Play Store.

2. Scan de QR-Code op het label of in deze handleiding.

Belangrijk: de Homeylux app is compatibel met Android 4.0 of 
hoger en iOS 8.1 of hoger.

iOS 8.1Android 4.0



INLOGGEN IN DE HOMYELUX APP
Open de Homeylux app. Log in op uw bestande account, of maak 
een nieuwe account aan.

APP VERBINDING
1. Zet de smart LED strip aan. Zorg voor een stabiele 2.4G WiFi 
verbinding. Open de Homeylux app en log in of meld je aan 
indien nodig.

2. De smart LED strip begint te knipperen als hij wordt ingescha-
keld. Druk op de knop “Add device” op het startscherm van de 
Homeylux App. Selecteer de “strip light” in de categorie “lighting”.

iOS 8.1



Belangrijk: Als de slimme LED-strip niet begint te knipperen bij 
het inschakelen, druk dan de resetknop langer dan 5 seconden in. 

3. Selecteer een 2.4G WiFi netwerk en voer het wachtwoord in.

Belangrijk: Zorg ervoor dat uw smart device is aangesloten op 
hetzelfde WiFi-netwerk.

Als u geen 2.4G Wifi-netwerk heeft ingesteld, of niet weet of uw 
router is ingesteld in 2.4G of 5G, druk dan op de knop “Common 
router setting method” om hulp te krijgen bij het instellen van 
een 2.4G WiFi-netwerk.

4. Volg de stappen op het scherm om uw smart LED strip te 
koppelen aan de Homeylux app.



APP INTRODUCTIE
Met de Homeylux app kunnen de verschillende functies van de 
smart LED strip vanaf uw smart device worden aangestuurd.  

Afstandsbediening: Bedien de slimme LED-strip direct 
vanaf uw slimme apparaat, terwijl u verbonden bent 
met hetzelfde 2.4G WiFi-netwerk. 

Timerfunctie: Stel timers in om de slimme LED-strip 
automatisch aan of uit te schakelen.

Intelligente scène: Definieer meerdere scènes, om 
gemakkelijk te kunnen schakelen tussen verschillende 
lichtsferen. 

Groeperen: Groepeer meerdere slimme LED-strips om 
uw verlichting eenvoudig met één druk op de knop te 
bediene

Apparaat delen: Bedien de slimme LED-strip vanaf 
de Homeylux-app op uw slimme apparaten of de 
afstandsbediening.


