
Project 3: Draadloze draaidimmer (ROB_200-018) 

- Stap 1: Zorg dat de slave die je wilt gaan koppelen een factory reset heeft gehad. 

Wanneer een product reeds is gekoppeld met een hub bijvoorbeeld de Philips Hue 

Hub, is de kans groot dat de Touchlink connectie niet tot stand gebracht kan worden. 

Hoe je de factory reset van de ontvanger doen kan je het beste eventjes nakijken in 

de handleiding van dit product. 

 

De master hoef je enkel bij de 1e installatie te resetten. Wanneer je dus reeds een 

Touchlink connectie hebt gemaakt dien je GEEN reset meer uit te voeren.  

 

Het resetten van deze afstandsbediening gebeurd in 2 stappen:  

1. Druk snel 5x kort achter elkaar op de knop.  

2. Binnen 2 seconden na stap 1 dien je de knop voor 3 seconden ingedrukt te 

houden. Vervolgens zal het ledje 3x knipperen om te laten weten dat hij gereset is. 

 

- Stap 2: Nu gaan we in enkele stappen daadwerkelijk de slimme lampen/modules 

koppelen aan deze afstandsbediening.  

 

1. Zorg dat de lamp/module die je aan afstandsbediening wilt toevoegen in de 

Touchlink modus staat. Wanneer je de factory reset hebt gedaan van de 

lamp/module, dan is vaak het opnieuw voorzien van stroom het activeren van de 

Touchlink. Dit zou je voor de zekerheid altijd eventjes kunnen checken in de 

handleiding van het product. 

 

2. Breng nu de draaiknop binnen 10cm afstand naar het product waar je hem aan 

wilt koppelen en druk vervolgens 3x kort op de knop. Houdt binnen 2 seconden 

na deze stap voor 3 seconden de knop ingedrukt. 

 

3. Wanneer alles succesvol is zal het indicatie lampje van de afstandsbediening 

langzaam gaan knipperen om dit te bevestigen. Ook zal de ontvanger hier ook op 

reageren, vaak door knipperen van de slimme lamp of lamp die aangesloten is op 

een inbouwdimmer/schakelaar. 

 

Voordelen: 

- Lijkt op een ´ouderwetse´ draaidimmer 



     Nadelen: 

- Heeft maar één knop voor besturing 

 


