
   

                                                

          VOLLEDIG PROGRAMMEERBARE LED CONTROLLER  

           MET 5 ONAFHANKELIJK IN TE STELLEN KANALEN VIA PC 

        COMPLEET MET USB KABEL * CD-R MET SOFTWARE OM UW EIGEN PROGRAMMA TE MAKEN 

                incl. 20 VOORGEPROGRAMMEERDE PROGRAMMA’s  

                                         

                                 

    Naast het bewerken van de programma modus, kan tevens - vanwege de klok synchronisatie functie - de insteltijd  

    van de controller met de computer worden gesynchroniseerd.  

    Met de “snel zicht” functie kunt u het effect van het schema op uw computer bekijken na het bewerken.  

    Omdat er in het computer programma geen functie “verwijderen” zit, zal, als u verwijderen (Delete)    

    indrukt, de ruimte voor weergave van de naam leeg blijven.   

    Met deze controller is het mogelijk het lichteffect van de aangesloten LED’s op (een of meerdere van de) 5 kanalen  

    per kanaal over een tijdsbestek van 24 uur te wijzigen, daardoor is deze controller zeer geschikt voor multifunctioneel  

    gebruik zoals; 

   Aquariums, Terrariums, Reclame LED licht box, Interieur en Etalage verlichting       

    Alle dimbare LED’s van 12V tot 24V kunnen op de controller worden aangesloten tot een maximum van 240W  

    op één kanaal of verdeeld over meerdere kanalen  

     * Gebruik een adapter waarvan het Voltage gelijk is aan de LED’s   

         

  



 

         IInnssttaallllaattiiee  oopp  PPCC  vvoooorr  WWiinnddoowwss  77//  88//  88..11  //1100 

Voor installatie op een MAC computer kunt u het software programma PARALELS downloaden van internet 

waarmee u op uw Mac Computer Windows programma’s kunt gebruiken. (gebruik de gratis versie, u heeft het maar 1x nodig) 

                     

  LEES DIT EERST GOED DOOR 
 

 Plaats de CD-R in uw PC en installeer het programma  

Verbind de controller met de PC door middel van de bijgeleverde USB kabel  

Sluit de voeding aan 

EEEENN  EEIIGGEENN  PPRROOGGRRAAMMMMAA  MMAAKKEENN  

1 - Click op Bestand (File) en open NEW PROJECT 

2 - Hier ziet U staan “My Type” geef dit een eigen naam en click op SAVE 

3 - Click in MODE LIST op NEW MODE en click op SAVE 

4 - Nu kunt U in de channel list de tijden van het starten of dimmen van de kleuren  

      naar behoefte instellen door met de curver te slepen 

5 - Click op FILE, geef het programma een andere naam en dan op SAVE PROJECT 

6   -  Click nu op CONTROL en op Time Synch zodat de juiste tijd in de Controller wordt    

      overgezet.  

7   - Click op CONTROL en dan op LOAD  

8   - Wilt u meerdere programma’s tegelijk overzetten naar de controller Click dan op LOAD ALL 

Het /de geschreven programma (s) wordt (en) overgezet naar de controller.  

 9  - Sluit de bekabeling van de verlichting aan op de  

 

                      
           

         
 



 

EEEENN  VVOOOORRGGEEPPRROOGGRRAAMMMMEEEERRDD  PPRROOGGRRAAMMMMAA  GGEEBBRRUUIIKKEENN 

1. Klik op BESTAND en open NIEUW PROJECT 

2. Hier ziet U staan My Type verander deze in een eigen naam en klik op SAVE 

3. Klik in MODE LIJST op Ingang modes en kies een mode bestand naar keuze 

4. Klik op BESTAND en dan op PROJECT OPSLAAN  

5. Klik nu op CONTROL en op TIMESYNCH zodat de juiste tijd in de Controller wordt 

  overgezet. 

6. Klik op CONTROL en dan op LADEN zodat het gekozen programma word overgezet  

  naar de CONTROLLER 

7.Beslist U om een andere MODE bestand te gebruiken dan zal het bestaande 

  MODE bestand in de controller worden vervangen door het nieuwe MODE bestand 

  in de 

       
  

VVoooorrggeepprrooggrraammmmeeeerrddee  pprrooggrraammmmaa’’ss  
 

PPRR..11  PPRR..22  PPRR..33  zziijjnn  vvrriijj  ttee  bbeewweerrkkeenn  

PR.4  6.30 uur – 22.30 uur met bewolking tussen de middag 

PR.5  6.30 uur – 22.30 uur met nachtverlichting 

PR.6  6.00 uur – 22.30 uur 

PR.7  7.00 uur – 22.30 uur met bewolking tussen de middag 

PR.8  7.00 uur – 22.30 uur met nachtverlichting 

PR.9  7.00 uur – 22.30 uur 

PR.10 7.30 uur – 22.30 uur met bewolking tussen de middag 

PR.11 7.30 uur – 22.30 uur met nachtverlichting 

PR.12 7.30 uur – 22.30 uur 

PR.13 8.00 uur – 22.30 uur met bewolking tussen de middag 

PR.14 8.00 uur – 22.30 uur met nachtverlichting 

PR.15  8.00 uur – 22.30 uur 

PR.16 8.30 uur – 22.30 uur met bewolking tussen de middag 

PR.17 8.30 uur – 22.30 uur met nachtverlichting 

PR.18 8.30 uur – 22.30 uur 

PR.19 8.00 uur – 23.00 uur met bewolking 

PR.20 8.00 uur – 23.00 uur met nachtverlichting / met bewolking tussen de middag                     

   

WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER MET UW NIEUWE    


