
Lees deze handleiding eerst helemaal door 

zodat je weet wat er komen gaat. Als je langer 
dan 5 seconden wacht met een actie, moet je 

deels overnieuw beginnen. 
 
Na aankoop / ontvangst, sluit u de timer aan 

op een 12V LEDtrafo. In de display gaan nu 4 
nullen knipperen. Hierna moet de timer eerst 

gereset worden door de 2 onderste knoppen - 
de ‘POWER’ (links) en de ‘SET’ (rechts) gelijk-
tijdig 3 - 4 seconden ingedrukt te houden. 

 
 

Nu gaan we - direct achter elkaar - de huidige tijd en de timer instellen: 
- Druk nu de set-knop 3 seconden in tot de nullen gaan knipperen.  
- Druk nu op HOUR (+) knop om de uren in te stellen. 

- Druk hierna op de MINUTE (-) knop om de minuten in te stellen. 
 

- Druk op de SET knop en in de display komt (even) 1 on (CH1) en dan 07:00. 

- Dit wordt de eerste AAN tijd. Stel in door op + en/of - te drukken tot juiste tijd. 

- Druk op de SET knop en in de display komt (even) 1off en dan 17:00. 
- Dit wordt de eerste UIT tijd. Stel in door op + en/of - te drukken tot juiste tijd. 
 

- Druk op de SET knop en in de display komt (even) 2 on (CH2) en dan 07:00. 

- Dit wordt de eerste AAN tijd. Stel in door op + en/of - te drukken tot juiste tijd. 

- Druk op de SET knop en in de display komt (even) 2off en dan 17:00. 
- Dit wordt de eerste UIT tijd. Stel in door op + en/of - te drukken tot juiste tijd. 

 
- Druk op de SET knop en in de display knippert F1 of F2 
- Knippert F2 (licht direct aan) druk dan op de + voor F1 

F1 is de zonsopkomst en zonsondergang simulatie na de ingestelde tijden. 
- Druk op SET om de instelling op te slaan en af te sluiten. 

 
De zonsopkomst en zonsondergang is een vast ingestelde tijd van 15 minuten. 
 

Voor meer instellingen, o.a. het instellen van lichtsterkte (staat standaard op 
100%), lichtschema raadpleeg de meegeleverde meertalige handleiding (jammer 

genoeg niet in Nederlands)  
Maar met deze verkorte handleiding kunt u in 1 minuut de timer voor gebruik in-
stellen. U kunt kanaal 1 en 2 (CH1 en CH2) elk apart maar ook gelijk naar eigen 

wens en voorkeur instellen. 
 

Veel plezier van uw 2 kanaals LED licht timer 
Wim - MeegaLED 
 


