GEBRUIKSAANWIJZING LED TRONIC MUURDIMMER (duo) 2492

Deze duo lichtdimmer (2x 1-100W/VA) is geschikt voor gloei-, halogeen- (230V 100W) en
dimbare ledlampen (230V 1-45W) en 12V lichtbronnen in combinatie met dimbare LED
driver (80W max). Deze dimmer voorkomt piekstromen die de levensduur van de lamp
negatief beïnvloeden. Werking van de dimmer: na veilige installatie de dimmer inschakelen
door per kanaal de druk/draai knop in te drukken (lamp aan). Zet de draaiknop (1) op
maximale waarde door deze helemaal rechtsom te draaien. Door middel van de drukknop
(2) onder de draaiknop kan afzonderlijk per kanaal een van de 8 beschikbare dim profielen
worden geselecteerd (gebruik hiervoor een kleine schroevendraaier of pen). Het beste
resultaat is proefondervindelijk te bereiken door per profiel te starten in maximale stand
en daarna te dimmen. De optimale werking (afhankelijk van de kwaliteit led lamp) is bereikt
bij een rustig dim gedrag zonder knipperende lamp. Voorzien van een 2-draadsaansluiting.
Fase-afsnijdimmer (‘RC’), 230V/50Hz.

Druk op de knop (2) om van
profiel te wisselen. Eén maal
kort drukken is het volgende
profiel, twéé maal kort
achter elkaar drukken is
het vorige profiel kiezen.
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Schakel voor het installeren eerst de stroom uit
Strip de draden voldoende (ca. 1 cm)
Aansluiten volgens tekening
Schroef de dimmer vast in de inbouwdoos
Selecteer met de druk knop (2) per kanaal/lamp het best passende profiel
Eén maal kort drukken – volgende profiel
Twéé maal kort achter elkaar drukken – vorige profiel
Met de druk-draaiknop (1) bepaalt men de lichtsterkte per kanaal
Plaats de afdekplaat op de dimmer en zet de knoppen erop

N.B. Gebruik de Tradim Dimstabilisator om instabiel (filament/led) licht goed te kunnen dimmen.
Artikelnr. LEDDS6001 – per kanaal 1x parallel over led lamp plaatsen voor verbetering van het dimgedrag.
De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de
dimmer. De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen bij de vakhandelaar d.m.v. uw aankoopbon.

Versie 3.0 (17/07/17)

INSTALLATIE:

