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Veel gestelde vragen Wifi lamp 

Lamp bedienen 

Hoe kan ik deze lamp bedienen? 

Deze led lamp kunt u eenvoudig bedienen via de Milight App of via een Milight afstandsbediening mét 

de kleurencirkel. Dit artikel betreft enkel en alleen de losse lamp. 

Kan ik deze lamp in een andere kleur instellen dan mijn bestaande Milight verlichting? 

Milight led lampen kunt u indelen in verschillende zones. Bij de App heeft u per Wifi module de 

mogelijkheid maximaal 4 zones aan te maken. Wilt u meer zones dan kunt u uw systeem verder 

uitbreiden. Idem geldt dit voor de afstandsbediening. Let hierbij wel op dat u dient te beschikken over 

een 4 zone afstandsbediening. 

Kan ik de led lamp ook uitzetten met mijn wandschakelaar? 

U kunt de lampen gewoon uitzetten met uw bestaande (wand) schakelaar of door de stekker er uit te 

trekken. De slimme led lamp onthoudt zijn laatste instelling en zodra de lamp weer voeding heeft 

wordt de lamp weer ingeschakeld volgens het geheugen. 

Wifi lamp koppelen 

Hoe koppel ik de lamp aan een zone? 

U plaatst de lamp in de fitting, haalt de spanning eraf, plaatst de spanning weer op de lamp en houdt 

desbetreffende zone even in op de afstandsbediening. In de App is een aparte functie 'linken' 

toegevoegd. Volg simpelweg de stappen in de App en het kan niet misgaan. 

Met hoeveel lampen kan ik mijn huidige slimme verlichting uitbreiden? 

Milight kent geen beperking in het aantal lampen dat kan worden aangestuurd. 
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Algemene vragen 

Kan ik de lampen dimmen via mijn bestaande wanddimmer? 

Dimmen van de led lampen is alleen mogelijk via de App of afstandsbediening. Wanddimmers zijn, 

i.v.m. een ander vermogen, niet geschikt om uw led lamp te dimmen. Milight heeft hiervoor specifieke 

wandpanelen in het assortiment. 

Kan ik een led strip direct aansluiten op 220V? 

Onze led strips zijn verkrijgbaar in 12V en 24V en zijn zodoende niet direct aan te sluiten op 220V. 

Wanneer u een volledige set aanschaft wordt de led strip geleverd inclusief adapter voor in het 

stopcontact 

Wat betekenen de RGB en RGBW? 

RGB staat voor de primaire kleuren in de kleurencirkel. Rood, Groen en blauw. Een RGB led lamp kan 

door deze kleuren te combineren bijna oneindig veel nieuwe kleuren creëren. RGBW heeft een 

toevoeging van de optie warm wit in de lamp. Deze is direct met de afstandsbediening/App te 

selecteren. 
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