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Gebruiksaanwijzing LivingColors Iris

Uitpakken en installeren

Als u de LivingColors uitpakt, is deze al gekoppeld aan de afstandsbediening. U hoeft alleen nog maar de stekker in het stopcontact te 
steken en de batterijen in de afstandsbediening te doen. Laat de lichtshow maar beginnen!

= +++

Stap 1: plaats uw LivingColors op een stabiel en vlak oppervlak en richt de lamp naar de muur (de optimale afstand is 50 cm).

Stap 2: steek de stekker in het stopcontact.

Stap 3: schuif het klepje van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening open en plaats de twee AAA-batterijen 
 (+ en – zoals aangegeven).

Aan de slag met uw LivingColors
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Basisfuncties

De LivingColors in- of uitschakelen:
U schakelt uw LivingColors in of uit door op de afstandsbediening op de knop “I” of “0” te drukken.
Wanneer u de LivingColors uitschakelt, wordt de laatst gekozen instelling onthouden.

Kleurkeuze:
Om te bepalen in welke kleur uw LivingColors verandert, draait u gewoon aan het kleurenwiel (het roterende wiel in het midden van de 
afstandsbediening) tot u de juiste kleur hebt gevonden. Als u snel draait, veranderen de kleuren snel. Als u langzaam draait, veranderen de 
kleuren langzaam en kunt u de kleur nauwkeurig regelen.

Dimmen: 
Verhoog of verlaag de lichtintensiteit door op de boven- of onderkant van het kleurenwiel te drukken.
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Ontdek uw LivingColors

Kleurintensiteit (kleurbalans): 
Wilt u meer wit toevoegen aan de huidige kleur, of wilt u een intensere, rijkere kleur, dan kunt u de kleurintensiteit (kleurbalans) een-
voudig aanpassen. Druk gewoon op de linkerkant (meer wit) of rechterkant (meer kleur) van het kleurenwiel. Als u de linkerkant lang 
genoeg ingedrukt houdt, wordt de kleur uiteindelijk wit.

Uitgebreide functionaliteit

Automatische kleurenloop:
U kunt uw LivingColors ook automatisch de kleuren laten veranderen. U kunt zelfs bepalen hoe snel de kleuren veranderen.
Beweeg uw vinger rechtsom over het kleurenwiel (één hele cirkel, 360 graden) en druk kort op “I” (aan) om de automatische kleuren-
loop in te schakelen. De automatische kleurenloop verandert nu automatisch de kleuren.
Stel in een aantal stappen (in totaal 20 stappen) de snelheid van de automatische kleurenloop in door het kleurenwiel 90 graden linksom 
(sneller) of rechtsom te bewegen (langzamer) terwijl de automatische kleurenloop is ingeschakeld.
U kunt dan ook de balans en de helderheid van de kleuren instellen. Om terug te gaan naar één kleur, beweegt u uw vinger rechtsom 
over het kleurenwiel en drukt u op “0” (uit). U kunt ook de lamp uitschakelen “0” en weer inschakelen “I”.

+

+360°

360°
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Favorietenknoppen:
U kunt uw twee favoriete kleuren op de LivingColors opslaan voor toekomstig gebruik.
Om uw favoriete kleur op te slaan, selecteert u deze eerst met het kleurenwiel (en door de licht- en kleurintensiteit in te stellen) op 
de afstandsbediening. Houd vervolgens een van de favorietenknoppen ongeveer 5 seconden ingedrukt tot de LED-indicator (onder het 
symbool voor hogere intensiteit) knippert. Uw favoriete kleur is nu opgeslagen onder de favorietenknop (1 of 2) die u hebt ingedrukt. Als 
u uw favoriete kleur wilt oproepen, drukt u gewoon op een van de favorietenknoppen. LivingColors licht op in uw favoriete kleur.
U kunt op dezelfde manier ook een bepaalde automatische kleurenloop opslaan.

5 sec LED

LED5 sec

=

=
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Meerdere Philips LivingColors koppelen

Als u thuis meerdere LivingColors hebt, kunt u deze allemaal bedienen met één afstandsbediening. Volg onderstaande instructies om de 
verschillende LivingColors te koppelen aan dezelfde afstandsbediening.

Houd de afstandsbediening dicht bij het Philips-logo op de lens van de lamp en houd vervolgens de knop “I” ingedrukt. De LivingColors 
knippert 3 keer. Houd de knop “I” ingedrukt tot hij groen brandt. De LivingColors is nu gekoppeld aan de afstandsbediening.

max 5cm

10sec =

Herhaal deze procedure voor elke LivingColors die u wilt toevoegen aan de afstandsbediening. De gekoppelde lampen kunt u tegelijkertijd 
van kleur laten veranderen. Al uw LivingColors-producten lichten op in dezelfde kleur dankzij één afstandsbediening.

Opmerking: het is alleen mogelijk om extra -producten te koppelen of toe te voegen aan uw afstandsbediening (maximaal 50 
producten). Als het logo niet op de verpakking/het product aanwezig is, kan het product niet worden toegevoegd aan het systeem. Zorg 
er bij de LivingAmbiance-armaturen voor dat u zowel de gekleurde lamp (boven aan de lampenkap) als de witte lamp (bij de voet of de 
plafondplaat) koppelt.

Meerdere Philips LivingColors loskoppelen (optioneel)

Als u een andere afstandsbediening koppelt aan dezelfde armatuur, wordt de koppeling met de eerste afstandsbediening ongedaan ge-
maakt (tenzij de twee afstandsbedieningen eerst zijn gekoppeld - zie verderop).

U kunt ook op de volgende manier de koppeling tussen een afstandsbediening en armatuur ongedaan maken: houd de afstandsbediening 
tegen het Philips-logo op de lens van de lamp en houd vervolgens de knop “0” ingedrukt. De LivingColors knippert 3 keer. Houd de knop 
“0” ingedrukt tot de lamp automatisch uitschakelt. De LivingColors is niet langer gekoppeld.

max 5cm

10sec =

Meerdere LivingColors gebruiken
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Extra afstandsbedieningen koppelen

U kunt dezelfde producten bedienen met meerdere afstandsbedieningen. Dit is handig als u bijvoorbeeld één afstandsbediening in de 
keuken wilt gebruiken en een andere afstandsbediening in de woonkamer.

Stap 1: u dient altijd eerst de extra afstandsbediening te resetten. Open het batterijvakje en houd RESET een paar seconden ingedrukt. 
De LED-indicator (onder het symbool voor hogere intensiteit) knippert één keer. De afstandsbediening is gereset.

Stap 2: houd de extra afstandsbediening dicht bij uw huidige afstandsbediening (de knoppen “I” wijzen naar elkaar toe). Druk op beide 
afstandsbedieningen tegelijkertijd op de knoppen “I” terwijl de LED-indicatoren op de afstandsbedieningen knipperen. Als ze stoppen met 
knipperen, zijn de twee afstandsbedieningen gekoppeld aan hetzelfde netwerk.

10 sec. =

Stap 3: nu moet u nog de extra afstandsbediening koppelen aan de LivingColors. Als u twee ronde afstandsbedieningen hebt, kunt u 
eenvoudigweg de eerdere stappen volgen (twee afstandsbedieningen dicht bij elkaar leggen en op “I” drukken tot de indicator stopt met 
knipperen). Deze handeling dient direct na de koppeling van de extra afstandsbediening te gebeuren. De extra afstandsbediening is nu 
gekoppeld aan dezelfde lampen als de eerste afstandsbediening.

10 sec. =
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Oplossing 1: controleer de LivingColors en de batterij
1. Haal de stekker van de LivingColors uit het stopcontact en steek deze er weer in. Controleer of de lamp reageert op de afstandsbediening.
2. Verwijder de batterijen en plaats deze er weer in. De batterijen moeten op de juiste manier worden geplaatst (+ en -). Con 
 troleer of de batterijen zijn opgeladen.
3. Als de afstandsbediening nog steeds niet werkt, vervang dan de batterijen.
4. Koppel indien nodig de afstandsbediening opnieuw aan de LivingColors (op dezelfde manier als bij het koppelen   
 van meerdere LivingColors aan één afstandsbediening). 

max 5cm

10sec =

Oplossing 2: schakel over naar een ander kanaal
In uitzonderlijke gevallen kunnen problemen met de koppeling tussen uw LivingColors en de afstandsbediening worden veroorzaakt door 
druk verkeer op het draadloze netwerk (bijvoorbeeld een draadloze router). Plaats de armaturen uit de buurt van de router of probeer 
de volgende procedure. Zorg ervoor dat alle LivingColors die aan de afstandsbediening zijn gekoppeld, zijn ingeschakeld, anders werken 
deze niet na deze handeling.

Bij de ronde afstandsbediening (met mechanisch wiel), drukt u gedurende 5 seconden tegelijkertijd op de knoppen “I” en “Favorite 2”.
Bij de ronde afstandsbediening (met touchbediening) drukt u gedurende 5 seconden tegelijkertijd op de knoppen “I” en “Scène 3”.
Bij de langwerpig ovale afstandsbediening drukt u gedurende 5 seconden tegelijkertijd op de knop “0” en de knop voor meer wit.

De LivingColors brandt gedurende 1 seconde oranje en vervolgens groen en gaat vervolgens terug naar de vorige instelling. De witte 
lampen (LivingWhites) knipperen eerst één keer, vervolgens twee keer kort en gaan daarna terug naar de vorige instelling.

Solution 3: Reset the remote control
Open the remote control’s battery compartment and press the RESET button for a few seconds (e.g. with a paper clip). Make sure that 
the batteries are in. After this action, you need to reconnect your LivingColors to the remote control.

Wat doet u als uw LivingColors niet goed reageert?
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