
Handleiding 

Installatie 5 kanaal’s controller  
Installeer de software Pled welke bij de controller is bijgeleverd. Ga naar de pagina Handleidingen / 
Schema's en download de voorbeeld lichtschema’s. 

 

Open het bestand met winrar en klik op “uitpakken in” vervolgens op “bureaublad” en als laatste op “ok” 

 

Open nu het programma Pled en klik op “open package” vervolgens op “bureaublad” selecteer dan het 
programma “HVPaqua.pmf” en klik op openen. 



 

Als er in de kolom “modelist” nog niets staat klik dan op de knop input mode. Ga naar het bureaublad, 
selecteer het gewenste lichtschema en klik op openen. 

 

Aan de rechter kant komt nu het voor ingestelde schema te staan. je kunt dit schema helemaal naar 
wens aanpassen dor dubbel te klikken op een van de stappen. vergeet bij eventuele aanpassingen niet 
om je bestand op te slaan!  

Bij dit schema wordt gebruik gemaakt van 1 RGB lamp en 2 gewone lampen. De RGB wordt alleen 
gebruikt om een rode gloed te geven bij het opkomen en ondergaan van het licht.  



De kanalen zijn als volgt ingesteld: 
Kanaal 1: RGB Rood  
Kanaal 2: RGB Groen  
Kanaal 3: RGB Blauw  
Kanaal 4: Gewone lamp 
Kanaal 5: Gewone lamp 

 

Sluit nu de controller aan op de computer met het bijgeleverde usb kabeltje. 

Het eerste wat je nu doet is de tijd instellen op de controller. Klik daarvoor op het klokje, je zult nu een 
piepje horen op de controller. De tijd is nu ingesteld. 

 



Vervolgens moet je het geselecteerde schema op je controller zetten. Dit doe je door op de knop 
“download mode to controller” te klikken. 

 

Je bent nu helemaal klaar. Koppel de controller los van de computer en sluit de lampen aan volgens de 
ingestelde schema’s. 

Let hierbij op dat van de gewone lampen de rode draad op de V+ komt en de zwarte draad op het 
kanaal.  

Bij de RGB sluit je de zwarte draad aan op de V+ en de gekleurde draden op de bijbehorende kanaal 
(rood op 1 etc) 

 

Wanneer je geen passend schema vind of zelfstandig een schema wilt maken klik je op “new mode file” 
er komt dan een modefile te staan in de kolom modelist. Klik nu op “mode edit” om met je schema te 
beginnen via de stepedit. 



 

Klik op de knop add om te beginnen met de eerste stap. je kan dan de tijd instellen waarop je je 
verlichting aan wilt laten gaan.  

Bij deze stappen wordt uitgegaan van 1 RGB lamp en 2 gewone lampen. Ook hier worden de kanalen 
als volgt aangesloten: 
Kanaal 1: RGB Rood  
Kanaal 2: RGB Groen  
Kanaal 3: RGB Blauw  
Kanaal 4: Gewone lamp 
Kanaal 5: Gewone lamp  

In dit voorbeeld laten we de verlichting van 11:00 tot 23:00 aan en uitgaan. De RGB gebruiken we 
alleen om een rode gloed te simuleren tijdens het aangaan en uitgaan van de lampen. Uiteraard kun je 
deze geheel naar eigen smaak laten branden. 

Stap 1:  
Om te beginnen moet je een 0 punt instellen. Stel de tijd in op het tijdstip waarop de lampen aan 
moeten gaan in dit geval dus 11:00. Klik vervolgens op “add” om de volgende stap toe te voegen. 



 

Stap 2:  
We willen in dit voorbeeld de verlichting om 12:00 volledig hebben branden. We moeten de lampen dus 
in 1 uur op 100% krijgen.  

Om de rode gloed nu duidelijk te laten zien moet de rode lamp van de RGB (kanaal 1) iets feller 
branden dan de reguliere lampen op kanaal 4 en 5. We zetten de tijd nu op 11:30. 

Stel kanaal 1 (rood) in op 80% de gewone lampen gaan op 50% klik vervolgens op “add” voor de 
volgende stap. 

 



Stap 3:  
We laten in deze stap de gewone lampen naar 100% gaan en de rode gloed weer verdwijnen. 

Stel de tijd in op 12:00 en laat de rode lamp weer naar 0% gaan. De reguliere lampen stel je in op 
100%. klik nu weer op “add” om de volgende stap in te stellen. 

 

Stap 4:  
Nu laten we de verlichting weer uit gaan. We draaien nu eigenlijk het opstart schema weer om.  

Stel de tijd in op 22:00 laat de stappen verder exact zoals die van stap 3. klik nu weer op “add” om de 
volgende stap in te stellen. 



 

Stap 5:  
Nu laten we de rode gloed weer opkomen en laten we de gewone lampen weer uit gaan.  

Stel de tijd in op 22:30 en zet de rode lamp weer naar 80%. De gewone lampen stellen we in op 50%. 
Klik nu weer op “add” om naar de laatste stap te gaan. 

 

Stap 6:  



Nu laten we de lampen weer helemaal uit gaan.  

Stel de tijd in op 23:00 en zet alle kanalen op 0%. Klik vervolgens op close om de stepedit te sluiten. 

 

Sluit nu de controller aan op de computer met het bijgeleverde usb kabeltje. 

Het eerste wat je nu doet is de tijd instellen op de controller. Klik daarvoor op het klokje, je zult nu een 
piepje horen op de controller. 

De tijd is nu ingesteld. 

 



Vervolgens moet je het geselecteerde schema op je controller zetten. Dit doe je door op de knop 
“download mode to controller” te klikken. 

 

Je bent nu helemaal klaar. Koppel de controller los van de computer en sluit de lampen aan volgens de 
ingestelde schema’s. 

Let hierbij op dat van de gewone lampen de rode draad op de V+ komt en de zwarte draad op het 
kanaal.  

Bij de RGB sluit je de zwarte draad aan op de V+ en de gekleurde draden op de bijbehorende kanaal 
(rood op 1 etc). 

 


