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Blue Marine WiFi Controller
Met deze A100 WiFi Controller kunt u de Blue Marine UFO 
via de Zetlight System app (iOS en Android) bedienen op 
uw smartphone of tablet. De App is voorzien van functies 
zoals: Instellen van de tijdsduur van de 5 niveaus van 
helderheid (Dageraad, Zonsopkomst, Dag, Zonsondergang 
en Avond) met de timerfunctie. Volledig instelbare 
helderheid, Bewolking, Bliksem, Maanstand, 
Automatische Bewolking, Acclimatisatie, Etc.
Eenvoudige instelling van WiFi in AP of STA modus. 
Ondersteunt de WiFi 802.11 b/g/n-standaard.

Download de Zetlight System app op je 
smartphone of tablet (Apple App-Store 
of Google Play Store).

Sluit de WiFi-controller met de USB-kabel en de adapter 
aan op het stopcontact.

Verbind de WiFi-controller en je smart-
phone of tablet in de AP-modus.
Lees deze handleiding of bekijk de Demo:
www.youtube.com/watch?v=L4AOngqBEn0

Ga naar Instellingen > Wi-Fi op uw 
smartphone of tablet.
Kies Z-BOX _........
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Selecteer Expert

 Terug Menu

Klik op Menu
Selecteer 
Koppelen

Voer een getal in tussen 1-99.
(Afhankelijk van het aantal UFO’s)

Selecteer OK.

Verbind nu de UFO(‘s) door deze op 
het stopcontact aan te sluiten (één 
voor één). De UFO zal 8 keer 
knipperen wanneer deze succesvol 
is aangesloten.

Als de verlichting is aangesloten, 
klikt u op Exit.
U kunt nu de UFO (‘s) met uw 
smartphone of tablet bedienen.

Voer wachtwoord in: 00000000
(Acht nullen) en klik op Verbind.

Zodra u verbonden bent (Magenta 
ronde pijlen op de controller), start u 
de Zetlight App.

Verbinding WiFi Controller in AP modus
Eerst moet u de verbinding tussen 
uw smartphone of tablet, de 
controller en de UFO instellen.
U hoeft niet persé een WiFi-netwerk 
te hebben.

Verbinding maken met de UFO
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Selecteer Expert

  Time control Wijzigen
 
Klik op Wijzigen.

Klik dan op Tijd

  
Nieuwe tijden zijn ingesteld.
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Selecteer Instellen

 

Dageraad

 

Dag

Klik op + - om Begintijd in te stellen.
Klik op + - om Eindtijd in te stellen.
Selecteer OK om te bevestigen.

Selecteer Controller klok instellen

Zonsopkomst Zonsondergang Avond

Klik op + - om jaar, maand, dag in te 
stellen. 
Klik op + - om uur, minuut in te 
stellen.
Selecteer OK om te bevestigen.

5 perioden van helderheid

Tijdsduur instellenDatum en tijd instellen
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  Bewolking

Klik op Bewolking
om de instellingen in te voeren.

 Kanaal Schuifbalk

Klik op Wijzigen.
Beweeg de Schuifbalk van 
elk kanaal om de helderheid en kleur 
aan te passen

   Opslaan

Klik op Opslaan.
om de nieuwe instelling 
op te slaan.

Voer tijdsduur tussen 1-99 minuten in.
Voer frequentie tussen 1-12 keer in.
Selecteer OK om te bevestigen.

  Verlichting Aan/Uit

Verlichting is Aan.

Bliksem

Klik op Bliksem
om de instellingen in te voeren.

  Verlichting Aan/Uit

Verlichting is Uit. Voer tijdsduur tussen 1-99 minuten in.
Voer frequentie tussen 1-8 keer in.
Selecteer OK om te bevestigen.

Bliksem  Bewolking

Bliksem is ingeschakeld.

Bewolking is ingeschakeld.

Selecteer Demo
Verlichting werkt in Demo modus:
Toont versneld hoe het licht verandert 
gedurende de 24 uur (10 min/sec).
Klik op Exit om Demo te stoppen.

Bewolking modus Demo modus

Pas lichtrendement aan Schakel verlichting Aan/Uit Bliksem modus
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Acclimation, periode van 10 dagen 
voor het nieuwe bewoners om te 
wennen aan de omgeving.
Auto Cloudy en Lunar Phase worden 
uitgeschakeld tijdens de 
acclimatisatie-periode.

Selecteer de naam van uw WiFi-
router.

Ga naar Instellingen > WiFi op  
uw smartphone en selecteer uw 
WiFi-router. 
Op de controller zullen de ronde 
pijlen blauw oplichten.

Ga naar de Zetlight App en wacht 
tot de 3 knoppen blauw zijn.
Als de UFO niet reageert, probeer 
dan opnieuw Koppelen (4 stappen).

Voer wachtwoord in en selecteer OK.

Wacht een ogenblik en ga terug naar 
het openingsscherm van de App.

Auto Cloudy, willekeurige bewolking 
van dageraad tot zonsondergang. 
Lunar Phase willekeurige stand van 
de maan in de avondperiode.
(Moon Light optie is niet van 
toepassing).

Selecteer Optie

Herstel naar standaardinstelling

Optie Instellingen
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Klik op Menu

Na aansluiting in AP modus, is het 
beter de aansluiting in STA modus 
tot stand te brengen. Zodat u niet 
telkens uw WiFi-instelling hoeft te 
veranderen als u de UFO wilt 
bedienen.

Selecteer Herstel naar standaard-
instelling. 

Selecteer OK voor fabrieksinstelling. 
U dient opnieuw verbinding te 
maken in AP modus!

Selecteer WiFi instelling

Aansluiten WiFi Controller in STA modus
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