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Welkom 
Gefeliciteerd met de aanschaf van het sfeervolle en duurzame LED-lichtconcept van DYDELL. Het lichtconcept 
bestaat uit één of meerdere LED-lichtbollen die als lichtbron (halffabricaat) in design-armaturen 
worden verwerkt maar ook als losse bollen kunnen worden toegepast. De LED-bol bestaat uit twee halve 
bollen, die onafhankelijk van elkaar van warm wit (2700K) en gekleurd (RGB) licht kunnen worden voorzien.  
 
Wij wensen u een prettige en sfeervolle omgeving toe met veel bedieningsgemak!  

DYDELL PRO 
DYDELL PRO: het professionele besturingssysteem van DYDELL om meerdere LED-lichtbollen tegelijk te 
bedienen.  
 
DYDELL PRO werkt met een ‘master-slave-systeem’ waarbij 6 LED-bollen kunnen worden gekoppeld aan 1 
‘master-slave-unit’ die de 6 LED-bollen gelijktijdig bedient. waaraan 6 LED-bollen per ‘master- of slave-unit’ 
worden verbonden en kunnen worden bediend. Elke unit wordt uitgerust met een eigen voeding met power-
factor-correctie (PFC).  

 

 

 

  



DEEL I: INSTALLIE VAN HET DYDELL PRO 

systeem 
 

I STAP 1: Belangrijke voorbereiding 

 

1.1.a Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de lamp gaat installeren of gebruiken.  

 Haal alle onderdelen uit de doos en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn (zie inhoud 
verpakking). 

 Controleer alle aansluitingen. 
 

1.1.b Dim het DYDELL PRO systeem nooit met een gloeilamp- of halogeendimmer. Hierdoor zal de LED-
lichtbol onherstelbaar beschadigd raken. Verwijder de muurdimmer en plaats een standaard lichtknop met 
aan/uit functionaliteit.  
 
1.1.c Koppel de LED-lichtbol nooit rechtstreeks aan 220Volt. De energiezuinige LED-lichtbol werkt op 24 Volt 
en zal hierdoor onherstelbaar beschadigd raken. Gebruik alleen de aansturingskasten en adapters die 
door DYDELL zijn meegeleverd.  
 
1.1.d Om spanningsval te voorkomen en een optimale lamp-communicatie te waarborgen, dienen de LED-lichtbollen 
binnen een straal van 15 meter aan de ‘master of slave-unit’ te zijn verbonden. 
 
1.1.e DYDELL werkt met een 3-draadssysteem. Maak alleen gebruik van het verlengsnoer dat door DYDELL is 
meegeleverd.    

 

  



Inhoud verpakking 

Wanneer de LED-lichtbol niet geïntegreerd is in een armatuur, bestaat het DYDELL PRO pakket uit de volgende 
onderdelen: 
 

 LED-lichtbollen> 
 DYDELL master-unit> (mét of zonder DMX-besturing) 
 DYDELL slave-unit> (afhankelijk van het aantal LED-bollen en besturingssyteem) 
 DALI-muur bedieningspaneel (optioneel)  
 Lamp verlengsnoer 
 DYDELL–bus communicatiekabel  
 USB-stick met DYDELL PRO software 

 
Zelf aanleveren:  
lokaal netwerk (bij voorkeur met internet communicatie) 



 Veiligheidsvoorschriften 

 Laat de LED-lichtbol en de DYDELL PRO ‘master en/of slave-unit’ niet in aanraking komen met 
vloeistoffen en vocht. 

 De LED-lichtbol met DYDELL PRO besturingssysteem kan binnenshuis worden gebruikt maar is 
niet geschikt voor vochtige ruimten. 

 Houd het LED-lichtconcept buiten bereik van kinderen. 
 Plaats het LED-lichtconcept niet op een warmtebron. 
 Om redenen van veiligheid en garantie mag de LED-lichtbol en de DYDELL PRO-unit niet geopend 

worden. 
 Om kans op oververhitting van de LED-lichtbol te voorkomen en de levensduur te maximaliseren, 

dient de luchtstroom aan de onder- en bovenzijde van de LED-lichtbol toegankelijk te blijven. 
 Om kans op oververhitting van de LED-lichtbol te voorkomen en de levensduur te maximaliseren, 

dienen de luchtroosters aan de onder- en bovenzijde van de LED-lichtbol, met enige regelmaat 
ontdaan te worden van vuil en stof (zie: schoonhouden en onderhoud)  

 Om redenen van veiligheid en garantie dienen hanglampen met een LED-lichtbol door een door 
DYDELL erkend installateur te worden geïnstalleerd.  

 Dim het DYDELL PRO systeem nooit met een gloeilamp- of halogeendimmer. Hierdoor zal de LED-

lichtbol onherstelbaar beschadigd raken. Verwijder de muurdimmer en plaats een standaard 

lichtknop met aan/uit functionaliteit.  

I STAP 2: AANSLUITEN EN OPSTARTEN VAN DYDELL PRO 
 

1.2.a Integreer (indien gewenst) de LED-lichtbol in een 

armatuur.  Plaats het armatuur met LED-lichtbol op de 

gewenste positie. 

 

 

1.2.b Verleng (indien gewenst) het snoer van de LED-bol 

door de stekker van de LED-bol in de plug van het 

verlengsnoer te plaatsen. 

 

1.2.c Plaats binnen een straal van 15 meter de ‘master’ op 

een eenvoudig bereikbare plek.  

 

 

1.2.d Plaats de 6 stekkers van de LED-lichtbollen in de 

‘master-unit”.  

 

 

 

 

 

 

1.2.e Verbind de ethernet-poort van uw ‘master-unit’ via 

een netwerkkabel aan een ‘lokaal bedrijfsnetwerk’.  

 

 

1.2.f  Voorzie de voedingskabel van de “master-unit” van 

stroom door de stekker in het stopcontact te steken.  

Indien de lampen met een DALI-bedieningspaneel worden 

aangestuurd:  

 



I STAP 3: VERLENGEN VAN DE MASTER-UNIT MET SLAVE-UNITS 
 

Wanneer u meer dan 6 LED-lichtbollen verwerkt, dient de 

‘master-unit’ verlengd te worden met een ‘slave-unit’ 

 

1.2.g Verbind de ‘slave-unit’ aan de ‘master-unit’ door het 

bijgeleverde ‘DYDELL bus-draad’ in zowel de master-unit als 

de slave-unit te plaatsen. Voorzie de units van stroom door 

de stekker in het stopcontact te plaatsen 

 

1.2.h Bij verwerking van 12 of meer LED-bollen, kan de 

(inmiddels gekoppelde) ‘slave-unit’ wederom  verlengd 

worden met een volgende ‘slave-unit’ (tot een maximum 

van 180 LED-bollen) door telkens een ‘DYDELL –bus-kabel’ 

te plaatsen tussen units.  

 

 

 

 

 

I STAP 3: AANSLUITEN VAN EEN DALI-MUUR PANEEL 
 

 

1.2.i Installeer het DALI (muur) bedieningspaneel op de 

gewenste positie aan de muur.   

 

 

 

 

 

 

1.2.j Plaats daarna de stekker van het DALI 

bedieningspaneel in de ‘master-unit’.  

 

 

  

LET OP:  Alleen een ‘master-unit’ kan met DMX-besturing worden uitgerust. Bij besturing van 6 of 

meer LED-bollen met DMX worden er ‘losse’ masters toegepast.  

 

LET OP: polariteit:(+) is rood & bruin, (-) is zwart en blauw  

 



Storing zoeken 

De LED-lichtbol is een hoogwaardige en innovatieve lichtbron die behoort tot de nieuwste licht-generatie. 

Mocht echter de LED-lichtbol geen licht geven: 

 

 controleer dan of de master-unit goed in het stopcontact is geplaatst;  

 controleer of master- & slave-units goed aan elkaar zijn verbonden; 

 zorg dat de LED-lichtbollen in een straal van 15 meter van de master-of slave-unit 

is geplaatst; 

 controleer of de indicatie verlichting op de master of slave- unit brandt; 

 controleer of de besturingskabel goed is bevestigd. Gebruik eventueel een andere verlengkabel; 

 Controleer de kabel van de LED-lichtbollen; 

 Plaats de stekker van de LED-lichtbol in een andere poort op de ‘master-unit’.  Zet alle lampen via de 

DALI bedieningspaneel of via de DYDELL PRO software UIT en vervolgens weer AAN.  

 

Mochten uw LED-lichtbollen niet naar behoren werken, neem dan contact op via 

www.dydell.com/klantenservice 

Schoonhouden en onderhoud 

Verwijder de adapter uit het stopcontact. Reinig de LED-lichtbol en het luchtrooster met een schone en zachte 
doek om krassen te voorkomen. Gebruik geen schoonmaak middelen en/of water.  

Milieu 

Indien u zich in de toekomst wilt ontdoen van uw LED-lichtconcept, neemt u dan de plaatselijke voorschriften 
in acht. LED-lichtbollen die nog licht geven kunt u gratis terugsturen Spaarne 55, 2011 CE Haarlem ovv Tweede 
leven in derde wereldland.  

DYDELL PRO specificaties 

Download de datasheet van DYDELL PRO op www.dydell.com/nl/PRO 

LED-lichtbol specificaties  

Afmeting: 14 x 14 x 14 CM     
Kleurweergave echtheid: Ra 85 
Energieconsumptie: 1,5-25 Watt    
Kleurtemperatuur: 2700K (warm wit) + gekleurd RGB licht.  
Lichthoeveelheid: 850-1605 Lumen    
Dimbaar: traploos van 100%-5%    
LED Lifetime Protector: Ja 

 

  

http://www.dydell.com/nl/PRO


Garantie en services 

Indien u verdere informatie wenst of u een probleem ervaart met het LED lichtconcept, ga dan naar 
www.dydell.com/nl/klantenservice of neem contact op met tel: 0031(0)23-529 3888 (tijdens kantooruren). 

Garantie-bepaling  

 U krijgt twee jaar garantie op de LED-lichtbol en het DYDELL PRO besturingssysteem 
 Lampen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging, dient u te retourneren in de 

originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur en een leesbaar en volledig ingevuld 
retourformulier met de omschrijving van de klacht.  

 
Het retouradres is: DYDELL BV, t.a.v.: Retourafhandeling, Spaarne 55, 2011 CE Haarlem.  
 

 Om te voorkomen dat een lamp onnodig wordt teruggestuurd dient u bij schade eerst per telefoon 
0031(0)23-529 3888  of per mail support@dydell.com contact met ons op te nemen waarna wij u een 
retourformulier zullen toesturen. Meldingen van schade dienen binnen 7 dagen na levering van de 
goederen te zijn gemeld. 
 

De garantie vervalt bij:  
 

 verkeerde of ondeskundige installatie van de lamp 
 gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of roekeloos gebruik; 
 beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; 
 defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud; als er veranderingen in of aan het artikel zijn 

aangebracht door derden; 
 als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; 
 bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke, oververhitting door centrale of andere 

verwarming of door het gebruik van een hoger voltage of een andere dimmer dan voorgeschreven; 
 blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, zonlicht of extreme koude. 

 
Kijk voor de volledige garantie- en retourprocedure op: www.dydell.com /nl/klantenservice 

 
Meer informatie 
Kijk op www.dydell.com voor meer informatie over de LED-lichtbol en het DYDELL PRO besturingssysteem 
  

http://www.dydell.com/nl/klantenservice
mailto:support@dydell.com
http://www.dydell.com/


DEEL II: INSTALLATIE VAN DYDELL PRO 
SOFTWARE 
 

DYDELL PRO is het Professionele besturingssysteem van DYDELL waarmee grote groepen LED-lichtbollen 

tegelijk kunnen worden bediend. Op de DYDELL USB-stick treft u de DYDELL PRO software 

 (voor Windows 7 & 8). Deze software maakt het volgende mogelijk: 

 

 Alle individuele LED-bollen die op een locatie zijn geïnstalleerd kunnen worden toegewezen aan zelf 

gecreëerde ‘locaties’ bijvoorbeeld een vergaderzaal, receptie, bar etc.  

 Per locatie kunnen voorkeursinstellingen worden samengesteld en opgeslagen. Deze 

voorkeursinstellingen kunnen op elk gewenst moment worden getoond en met DYDELL PRO software  

eenvoudig worden gewijzigd.  

 De lampen kunnen rechtstreeks met DYDELL PRO software (Windows) of met diverse schakelsystemen 

zoals een DMX-schuifpaneel, DALI-muurpaneel, KNX e.d. worden bediend. 

 

 

  
LET OP: om de DYDELL PRO software te installeren dient u in het bezit te zijn van een Windows 

computer met Windows 7 of Windows 8 besturingssysteem. 

 



II STAP 1: DYDELL PRO SOFTWARE INSTALLEREN 
 

2.1.a Plaats de DYDELL USB stick (bij voorkeur) 

in uw Windows laptop.  

 

2.1.b  Open de verkenner van uw computer en 

open onder de map ‘computer’ de 

verwisselbare schijf “DYDELL USB”. 

 

 

 

 

 

Het mapje ‘DYDELL PRO’ wordt getoond. 

 

2.1.c Open de DYDELL PRO map en dubbelklik 

vervolgens op “Dydell PRO. Setup” 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.d De Setup Wizard opent zich. Klik op ‘next’ 

 

2.1.e Klik op de button ‘Browse’ om het 

softwarepakket op de gewenste locatie op uw 

schijf op te slaan. Klik op ‘next’ 

 

 

 

 

2.1.f Bevestig de installatie door te klikken op 

‘next’ 

 

2.1.g U wordt vervolgens gevraagd om “toe te 

staan” dat de DYDELL PRO software wordt 

gedownload. Klik op ‘OK’. De  

software wordt nu geïnstalleerd 

 

2.1.h U krijgt de melding dat de software 

succesvol is geïnstalleerd. Klik vervolgens op 

‘Close’ 

 

Uw DYDELL PRO software is nu succesvol geïnstalleerd.  

  
LET OP: Controleer, voordat u verder gaat met stap 2 van PRO software-installatie of uw 

netwerkkabel van uw router succesvol in de ‘master-unit’ is geplaatst.  

> zie hoofdstuk I: stap 1.2.e voor hulp.  

 

 



II STAP 2: IP-SCANNER DOWNLOADEN 
Om de lampen met de DYDELL PRO software (Windows) te kunnen bedienen, dient het toegewezen IP adres 

van de ‘master-unit’ te worden achterhaald.   

 

Volg de volgende stappen om het IP adres te achterhalen:  

2.2.a  Installeer het Programma “IP-scannen”  op de 

DYDELL-USB stick of ga naar http://www.advanced-ip-

scanner.com/nl/ en klik op de groene ‘download’ button om 

de software te downloaden. 

 

2.2.b. Er wordt gevraagd of u het Programma wilt ‘opslaan’ 

of ‘uitvoeren’. Klik op ‘uitvoeren’. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.c Selecteer vervolgens de gewenste taal en klik op ‘OK’.  

 

 

 

 

 

 

2.2.d Selecteer vervolgens ‘uitvoeren’ om het Programma 

uit te voeren en klik op ‘volgende’. 

 

2.2.e Indien u de licentievoorwaarden accepteert, selecteer 

deze dan en klik vervolgens op  ‘uitvoeren’. Het bestand 

wordt uitgepakt.  

 

IP-adres scannen 

2.2.g Het PROgramma opent zich. Klik in de 

linkerbovenhoek op de ‘scan-button’.  

 

Uw locatie wordt gescand. 

2.2.h In het rijtje van IP adressen verschijnt onder 

“manufacter” de naam “lantronix” (met daarvoor een IP 

adres zoals 192.168.2.16).  

 

Dit IP adres hebben we in stap 3 nodig.  

2.2.i  Sluit deze pagina NIET.  

Open in een nieuw venster, het geïnstalleerde DYDELL PRO 

PROgramma. > zie stap 2.1 voor hulp 

 

http://www.advanced-ip-scanner.com/nl/
http://www.advanced-ip-scanner.com/nl/


II STAP 3: VERBIND DYDELL PRO DOORMIDDEL VAN IP 
2.3.a Ga naar het bureaublad van uw computer en open het DYDELL PRO 

programma door dubbel te klikken op het oranje DYDELL icoon. Het programma 

opent zich.  

> zie II stap 1 voor hulp 

 

2.3.b Het PRO programma opent zich op de HOME-pagina. 

Klik nu met uw muis in de rechterbovenhoek van deze 

HOME-pagina. 

 

 

 

 

 

 

De ‘setting-bar’ opent zich en u ziet bovenaan de pagina een 

rood vlak. Dit vlak betekent dat de DYDELL PRO software 

nog niet (succesvol) is gekoppeld aan de DYDELL PRO 

master-unit.  

 

 

2.3.c Klik in de ‘setting-bar’ op ‘settings’. Het settings-

scherm opent zich.  

 

2.3.d Voer in het ‘Remote IP-veld’ het IP-adres van de 

“lantronix” in. > Zie stap 2 voor hulp  

 

2.3.e
. 
Voer in veld “Remote Port” het nummer ‘10001’  in en 

klik op ‘Save’ .  

 

U krijgt een melding wanneer de ‘settings’ succesvol zijn 

opgeslagen. Klik op ‘Ok’.  

 

2.3.f Klik opnieuw in de rechterbovenhoek om de  ‘setting-

bar’ te openen. Het rode vlak wordt getoond.  

 

2.3.g Klik nu op het rode vlak van de ‘setting-bar’. Wanneer 

de software succesvol is gekoppeld springt het rode vlak op 

groen met de vermelding “connected”.> zie stap 2.3 voor 

hulp  

 

U bent nu verbonden! 

 

 

 

 



DEEL III: HANDLEIDING LAMPEN BEDIENEN 

MET DYDELL PRO SOFTWARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTIE: UITLEG HOME PAGINA 
 

Zodra DYDELL PRO wordt geopend wordt de HOME-pagina getoond. Hier zijn de volgende buttons zichtbaar:  

 

A. DIMMEN: (klikken en vasthouden). Hiermee kunt u de intensiteit van het licht harder of zachter zetten.  

B. ON/OFF button: hiermee kan een hele locatie AAN of UIT worden gezet.  

C. LOCATIE: hier kunt u een locatie aanmaken of een opgeslagen locatie selecteren.  

D. FAVORIETEN: geeft een overzicht van alle opgeslagen favorieten binnen een locatie.  

E. LIGHT: via deze button kunnen nieuwe lampen worden aangepast op individueel-of groepsniveau, om 

sfeerbeelden te veranderen.  

F. WAVE: de wave-functionaliteit maakt het mogelijk om geselecteerde favorieten op het gewenste tempo 

achter elkaar te tonen.  

G. LIBRARY: de bibliotheek geeft u direct toegang tot voorgeselecteerde ‘thema-kleuren’ zoals Off whites, 

kleuren therapie en persoonlijke mappen. 

  

LET OP: voordat u met de DYDEL PRO software de lampen kunt bedienen, dient eerst de software 

succesvol geïnstalleerd en gekoppeld te zijn aan het IP adres van de DYDELL ‘master-unit’. 

< Zie Deel II voor hulp 

 

 

 



LOCATIE 

Met DYDELL PRO worden alle LED-lichtbollen via de ‘master- of slave-unit’ met elkaar verbonden. Met de 

functie locatie kunt u de LED-lichtbollen toekennen aan een locatie zoals bar, entree of vergaderzaal. Per 

locatie kunt u favorieten creëren en opslaan.  

 

PRO bij eerste keer gebruik  

Wanneer u DYDELL PRO voor de eerste keer gaat gebruiken moet er eerst een ‘locatie’ of meerdere locaties 

worden aangemaakt. Hierna kunnen de individuele LED-bollen aan de gewenste locatie worden toegewezen.  

 

III STAP 1: HOE MAAK IK EEN LOCATIE AAN?  
 

3.1.a Klik op de HOME-pagina op de button ‘LOCATION’. De  

‘locatie-pagina’ opent zich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.b Voeg een locatie toe door de klikken op de rechter 

‘ADD LOCATION’ button. De ‘ADD LOCATION-pagina’ opent 

zich.  

 

 

 

 

 

 

3.1.c Geef de locatie een naam, eventueel een foto en sla 

deze locatie op door te klikken op de ‘SAVE-knop’   

 

 

TIP: HERHAAL STAP 3.1.a T/M 3.1.c OM EEN NIEUWE 

LOCATIE AAN TE MAKEN.  

 

  



III STAP 2. LAMPEN TOEVOEGEN AAN EEN LOCATIE  
 

Wanneer er een locatie is aangemaakt, kunnen er vervolgens LED-lichtbollen aan deze locatie worden 

toegewezen.  

 

3.2.a Selecteer op de HOME-pagina de button ‘locatie’. 

 

3.2.b Selecteer op de LOCATIE-pagina de locatie waar 

LED-lichtbollen aan toegewezen moeten worden. De 

geselecteerde locatie verschijnt links onder op de 

LOCATIE-pagina.    

 

3.2.c Ga terug naar de HOME-pagina door in de linker 

bovenhoek te klikken op de ‘-pijl’. 

 

3.2.d Selecteer vervolgens op de HOME-pagina de 

button ‘LIGHTS’ om lampen toe te voegen aan de in 

3.2.b geselecteerde locatie. 

 

 

 

3.2.e Op de LIGHTS-pagina  dient u op de button 

‘selected lights’ te klikken. De pagina van ‘selected lights’ 

opent zich. 

 

3.2.f   Selecteer op de SELECTED LIGHTS-pagina de 

button ‘ADD LIGHTS’. Vervolgens wordt er gezocht naar 

beschikbare lampen.  

 

3.2.g Op de ADD LIGHTS-pagina worden onder 

‘AVAILABLE LIGHTS’ de beschikbare lampen getoond. 

Selecteer een van deze lampen, geef deze lamp een 

unieke naam zoals ‘bar rechts’ en sla deze op. De 

toegewezen lampen worden op de SELECT LIGHTS-

pagina getoond.  

 

TIP: Om te achterhalen waar welke lamp is, kan er op 

de SELECT LIGHTS-pagina een lamp worden 

geselecteerd door de overige lampen inactief/ licht-grijs 

te zetten. Klik vervolgens op de ‘IDENTIFY’-knop. De 

geselecteerde lamp laat zich zien door enkele seconden 

aan en uit te gaan.  

 

Herhaal stap 3.2.f en 3.2.g om meerdere lampen aan 

een locatie toe te wijzen totdat alle gewenste lampen 

aan een locatie zijn toegewezen.  

 
LET OP: iedere lamp kan slechts aan één locatie worden toegewezen. Wanneer er geen beschikbare 

lampen worden getoond, kan het zijn dat de lampen al aan een andere locatie zijn toegewezen. 

 



LAMP VERWIJDEREN DIE IS TOEGWEZEN AAN EEN LOCATIE 
 

3.2.h Selecteer de locatie waaruit u een lamp wilt 

verwijderen. 

 

3.2.i Ga met de terug ‘-pijl’ naar de HOME-pagina 

en klik op ‘LIGHTS’. 

 

3.2.j Klik vervolgens op de button ‘SELECTED LIGHTS’ 

om alle lampen van deze locatie te tonen. 

 

3.2.k Ga met je muis op de lamp staan die 

verwijderd dient te worden en klik vervolgens op je 

rechter muisknop. Selecteer ‘EDIT’. De CHANGE 

LIGHT-pagina opent zich.  

 

3.2.l Klik nu op de button ‘DELETE LIGHT’. De lamp is 

nu verwijderd uit de ‘SELECTED LIGHTS’ van deze 

locatie en kan nu aan een andere locatie worden 

toegewezen via ‘ADD LIGHTS’. 

  



III STAP 3: CREEER ZELF DE PERFECTE SFEER  
 

In het tabblad ‘LIGHTS’ van het DYDELL PRO-besturingssysteem kunnen per locatie, per lamp en zelfs per 

halve bol eindeloze kleurencombinaties worden gecreëerd om de ruimte in de perfecte sfeer te zetten.  

 

3.3.a Om de lampen uit een specifieke locatie van kleur te 

wijzigen dient u eerst de gewenste ‘locatie’ te selecteren. 

Klik op ‘locatie’ en selecteer de gewenste locatie.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.b Ga daarna terug naar de HOME-page door te klikken 

op de ‘-pijl’ en klik vervolgens op de button ‘LIGHTS’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.c Om de boven- of onderzijde van de LED-lichtbol of de 

hele bol te selecteren, dient één of beide zijden van de LED-

lichtbol te worden geselecteerd. De selectie wordt getoond 

middels een grijze rand. 

 

3.3.d Klik in het kleurenveld om de selectie van een kleur te 

voorzien. Hoe hoger u in het veld een kleur selecteert hoe 

intenser de kleur. Hoe lager u een kleur in het kleurenveld 

aanklikt, hoe meer wit er aan deze kleur is toegevoegd. 

Scrol naar beneden om onderaan de pagina een specifieke 

RGBW waarde in te voeren.  

 

  

LET OP: Alle lampen van deze locatie zijn (automatisch) allemaal geselecteerd waardoor alle lampen 

tegelijk en per halve bol gewijzigd kunnen worden. Zie 3.3.e om een deel van de lampen van een locatie 

te wijzigen.  

 



EEN DEEL VAN DE LAMPEN PER LOCATIE WIJZIGEN.  

 

Om niet alle lampen van een locatie tegelijk te wijzigen maar slechts een deel of een individuele lamp, dient er 

een ‘lamp selectie’ te worden gemaakt. Het sfeerbeeld van deze specifieke selectie kan vervolgens apart 

worden gewijzigd. 

 

3.3.e Klik in het veld ‘LIGHTS’ op de button ‘SELECTED 

LIGHTS’. Alle lampen die zijn toegewezen aan deze locatie 

worden getoond en staan actief.  

 

3.3.f Deactiveer de lampen die u NIET wilt wijzigen door 

hierop te klikken. De inactieve lampen worden lichtgrijs.  

 

3.3.g Klik vervolgens op de button ‘APPROVE SELECTION’. 

De LIGHTS‘-pagina wordt geopend. Zoals beschreven in 

punt 3.3.c en 3.3.d kan nu de kleur per hele of halve LED-

bol worden gewijzigd.  

  



III STAP 4: FAVORIETEN OPSLAAN  
Om de gebruiksvriendelijkheid van de DYDELL PRO software te verhogen en om efficiënter te kunnen schakelen tussen 

diverse sfeerbeelden, wordt de functionaliteit ‘FAVORIETEN’ geboden.  

 

Een ‘Favoriet’ is de kleurstelling van een groep lampen, die per lamp en per halve bol kan worden 

bepaald. Hoe een sfeerbeeld per locatie kan worden samengesteld staat beschreven in stap  3.3.a 

t/m g. Vervolgens kan deze sfeer opgeslagen worden als ‘FAVORIET’.  

 

 

3.4.a Op de pagina ‘LIGHTS’ kan de ‘FAVORIET’ worden 

opgeslagen door te klikken op de ‘ADD FAVOURITE’ 

button. De ‘ADD FAVOURITE’ pagina opent zich 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.b. Geef de ‘FAVORIET’ een naam, voeg indien 

gewenst een foto toe en sla deze op door op de ‘SAVE 

FAVOURITE’-knop te drukken.  

 

TIP: Op de HOME-pagina wordt de knop ‘FAVOURITE’ 

getoond. Via deze knop worden de opgeslagen 

favorieten per locatie weergegeven en kan de perfecte 

ambiance voor het juiste moment worden gekozen. 

 



III STAP 5 SELECTEER EEN THEMA-KLEUR UIT DE BIBLIOTHEEK 
 

Naast het zelf samenstellen van een kleur is het ook mogelijk om een thema-kleur te selecteren. In de 

categorie ‘kleuren-therapie’ kan er een ambiance worden geselecteerd. De verschillende ambiances zijn 

zorgvuldig door onafhankelijk kleurentherapeute Thelma van den Werff samengesteld en kunnen een 

positieve invloed hebben op gedrag. Ook wordt er als thema-kleur de categorie ‘Off white’ aangeboden waar 

diverse wit-tinten kunnen worden geselecteerd; van sfeervol warm-wit tot functioneel koud-wit licht.  

 

3.5.a Kies de gewenste locatie en klik op de HOME-pagina 

vervolgens op de button ‘LIBRARY’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.b  Klik op LIGHTS-pagina de button ‘LIBRARY’ aan. De 

LIBRARY-pagina opent zich waar in de rechterkolom diverse 

Thema-categorieën worden getoond.  

 

 

 

 

3.5.c Selecteer een categorie zoals ‘COLOUR THERAPY of 

‘OFF-WHITES’. De thema-kleuren van deze categorie worden 

vervolgens getoond.  

 

 

 

 

3.5.d Selecteer een thema-kleur. De LIGHTS-pagina opent 

zich. Op deze pagina is het mogelijk om per halve bol de 

thema-kleur naar wens te wijzigen. Mocht u een andere 

thema-kleur willen selecteren, klik dan opnieuw op ‘LIBRARY’. 

  

LET OP:  Wanneer een deel van de lampen uit een locatie van een thema-kleur moet worden 

voorzien, selecteer dan op de HOME-pagina ‘LIGHTS’, maak (indien gewenst) een lamp-selectie via 

‘SELECTED LIGHTS’. Deactiveer hier de lampen die u NIET wilt wijzigen en klik vervolgens op ‘APROVE 

lights’. De LIGHTS-pagina opent zich. 



III STAP 6  
 

De Wave-module van DYDELL PRO is een functionaliteit waarbij opgeslagen favorieten als een 'golf' en in het 

gewenste tempo in elkaar over vloeien. Deze voorkeursinstellingen kunnen per lamp en per halve bol worden 

bepaald.  

 

3.6.a Selecteer eerst de gewenste locatie en ga terug naar 

de HOME-pagina.  

 

3.6.b Selecteer vervolgens de ‘WAVE’. De WAVE-pagina 

opent zich.  

 

3.6.c Onder ‘SELECT & ORDER’ worden alle opgeslagen 

favorieten getoond. Selecteer de ‘favorieten’ die u wilt 

toewijzen aan de ‘WAVE’ door deze aan te vinken. 

 

3.6.d De volgorde van de favorieten die in de Wave worden 

getoond kan met de pijltjes (in het favorieten-blok) worden 

bepaald door de favoriet naar boven of beneden te 

verplaatsen.  

 

 

 

 

3.6.e Selecteer vervolgens de ‘FADE-TIME’; de snelheid 

waarin de kleur verandert.  

 

3.7.f Bepaal daarna de ‘FLOW-TIME’; de tijdsduur dat een 

favoriet wordt getoond.   

 

 

 

3.8.g Start de ‘WAVE-module’ door op de ‘START-knop’ te 

klikken en stop deze weer door op de ‘STOP-knop’ te 

klikken.  

 

3.8.h Klik op ‘SAVE’ om de gecreëerde wave-combinatie met 

de fade- en flow-tijd op te slaan.  

 

 

 

 

  

LET OP: Er kan slecht één WAVE-combinatie worden opgeslagen.  

 

 



III STAP 7: TOEWIJZEN VAN  AAN HET DALI 

BEDIENINGSPANEEL 
 

Met het DALI bedieningspaneel kunnen de lampen met één 
druk op de knop AAN/UIT worden gezet en gedimd worden. 
Ook kunnen op eenvoudige wijze favoriete sfeerbeelden, 
die gecreëerd zijn met de DYDELL PRO software, worden 
opgeroepen of dynamisch worden getoond via de ‘wave-
module’.  
 

Het DALI bedieningspaneel heeft 4 favorietenknoppen. De 

knoppen 1 t/m 3 kunnen van ‘favorieten’ worden voorzien. 

Aan knop 4 wordt de opgeslagen “wave” toegewezen.   

 

Favorieten toevoegen aan knop 1, 2 & 3 van het DALI bedieningspaneel  

3.7.a In stap 3.5 wordt uitgelegd hoe ‘favorieten’ kunnen worden aangemaakt. Volg deze stappen en creëer 

minimaal 3 gewenste ‘favorieten’. De eerste drie favorieten worden automatisch achter knop 1, 2 & 3 van de 

DALI bedieningspaneel gezet.  

 

 

 

 

 

3.7.b  Wilt u de favoriet achter een knop veranderen? Verwijder dan favoriet 1, 2 of 3. De overige favorieten 

schuiven automatisch op naar positie 1, 2 & 3.  

 

WAVE toevoegen aan knop 4 van het DALI bedieningspaneel 

3.7.c  In 3 stap 6 wordt de ‘wave-module’ uitgelegd. Volg deze stappen en creëer de gewenste WAVE. Wanneer 

u de gecreëerde wave hebt opgeslagen door op de ‘save ‘ knop te drukken, wordt deze WAVE automatisch 

toegewezen aan knop 4 van het DALI bedieningspaneel. 

 

LET OP: mocht u meerdere ‘locaties’ hebben aangemaakt met verschillende ‘favorieten’ dan wordt, bij 

het indrukken van knop 1 van het DALI bedieningspaneel, favoriet 1 van alle verschillende locaties 

getoond. 

 


