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Belangrijk: Lees voor gebruik de volledige handleiding.

< 10cm

Koppel de afstandsbediening met een Zigbee verlichtingsapparaat (Touchlink)

Start TouchLink op uw verlichtingsapparaat. 
Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van 
uw apparaat.

Druk kort op de Aan knop van de Groep 
1/2/3/4 waar u de lamp aan wilt toevoegen.

Druk vervolgens direct op de Groep 1 Uit   
knop om TouchLink te starten.
De Status LED gaat snel knipperen tijdens 
het koppel proces, en knippert vervolgens 
6 keer om een succesvolle koppeling aan 
te geven.

Houd de afstandsbediening op minder dan 
10 cm afstand van het verlichtingsapparaat.

Houd de knop ingedrukt tot de 
Status LED aan gaat.

Zigbee verlichtingsapparaat

1) 2) 

3) 

5) 4) 

Voeg de afstandsbediening toe aan een Zigbee gateway

Standaard is de afstandsbediening niet 
gekoppeld met een gateway. Als u op een knop 
van de afstandsbediening drukt, gaat de Status 
LED niet knipperen. Als de Status LED wel 
knippert, volg dan de procedure 
"Fabrieksinstellingen herstellen" verderop in dit 
document.

1) 
3) 

4) 

2) Kies de functie in uw gateway App om een 
accessoire toe te voegen. Raadpleeg hiervoor 
de gebruiksaanwijzing van uw gateway.

Houd de knop ingedrukt tot de Status LED 
aan gaat.

Druk vervolgens direct op de knop.
De Status LED gaat iedere seconde aan/uit tijdens 
het koppel proces, en knippert vervolgens 5 keer 
snel om een succesvolle koppeling aan te geven.

Tip: Bij sommige gateways, zoals Philips Hue, 
verschijnt de afstandsbediening niet in het App 
menu. 

< 10cm

Ontkoppel de afstandsbediening van een Zigbee verlichtingsapparaat (Touchlink)

Start TouchLink op uw verlichtingsapparaat. 
Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van 
uw  apparaat.

Druk kort op de Aan knop van de Groep 
1/2/3/4 waar u de lamp wilt ontkoppelen.

Druk vervolgens direct 2 keer op de  
Groep 1 Uit knop om het ontkoppelen te 
starten. De Status LED gaat snel 
knipperen tijdens het ontkoppel proces, 
en knippert vervolgens 6 keer om een 
succesvolle ontkoppeling aan te geven.

Houd de afstandsbediening op minder dan 
10 cm afstand van het verlichtingsapparaat.

Houd de knop ingedrukt tot de 
Status LED aan gaat.

1) 2) 

3) 

5) 4) 

Fabrieksinstellingen herstellen

Houd de knop ingedrukt tot de Status 
LED op de afstandsbediening aan gaat.

1) 
Druk vervolgens direct 5 keer op de knop.
De Status LED knippert 3 keer snel om een 
succesvolle reset aan te geven.

2) 

Alles Aan: Druk kort om alle gekoppelde 
lampen aan te zetten, druk lang om de 

helderheid van de lampen te verhogen.

Alles Uit: Druk kort om alle gekoppelde 
lampen uit te zetten, druk lang om de 

helderheid van de lampen te verlagen.

Groep 1 Uit: Druk kort om alle lampen in 
de groep uit te zetten, druk lang om de 
helderheid van de lampen te verlagen.

Groep 1 Aan: Druk kort om alle gekoppelde lampen in 
de groep Aan te zetten, ingedrukt houden om de 
helderheid van de lampen te verhogen.

Status LED

Groep 2 Uit

Groep 3 Uit

Groep 4 Uit Groep 4 Aan

Groep 3 Aan

Groep 2 Aan

2 Scene knoppen: Druk lang om een 
Scene op te slaan, druk kort om een Scene 
te activeren.

Tip: De afstandsbediening ondersteunt  
tot 30 apparaten in 4 groepen, en 2 
Scenes voor iedere groep.

Verwijder voor gebruik de plastic folie om de batterij te activeren.

Kenmerken

• Compatible met gecertificeerde Zigbee producten zoals Philips Hue en IKEA Home smart*   
• Koppel tot wel 30 apparaten verdeeld over 4 groepen
• Touchlink ondersteuning
• Lange batterijlevensduur (inclusief CR2032 batterij)
• Bereik tot 30 meter
• Radio frequentie: 2.4GHz
• IP waarden: IP20

  *Check www.icasa.io/support voor het meest actuele compatibiliteitsoverzicht.

Veiligheid en waarschuwingen 

• Dit apparaat bevat een lithium knoopcel batterij
• Houd de batterij uit de buurt van kinderen
• Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis  

Instructies 

Voeg de afstandsbediening eerst toe aan de gateway. Koppel de lampen vervolgens een voor een aan de gewenste groep. 

+
CR2032

Magnetische muurbevestiging 

Zigbee verlichtingsapparaat
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