2489H-SERIE

GEBRUIKSAANWIJZING DIGITALE LED MUURDIMMER 2489H
BELANGRIJK!
• Werk altijd VEILIG! Schakel voor het installeren eerst de stroom uit in de meterkast.
• Deze dimmer is NIET GESCHIKT voor 12V halogeen lampen gecombineerd met een ijzerkern draadgewonden
transformator. Mocht de dimmer hierdoor defect raken, kan er géén garantie aanspraak worden gemaakt!
Deze digitale muurdimmer (230VAC/50Hz, 3-500W/VA) is geschikt voor het dimmen van de volgende lichtbronnen:
• Dimbare (retrofit) LED lampen (230V, max 250VA).
• Laag voltage LED lampen gecombineerd met dimbare LED drivers (450VA max).
• Gloei- en halogeen lampen (230V, max 500W).
• 12V halogeen lampen in combinatie met dimbare elektronische trafo’s (450VA max).
KARAKTIRISTIEKEN VAN DEZE DIGITALE LED MUURDIMMER:
• Fase-afsnij dimmer (’R,C’).
• Deze dimmer heeft een soft start voor een gunstige invloed op de levensduur van de toepaste LED lampen.
• De minimale startwaarde kan worden afgesteld door middel van het stelschroefje (2).
• De dimmer is eenvoudig te installeren in een enkelvoudige, standaard inbouwdoos.
• Hotelschakeling in combinatie met een gewone wisselschakelaar (Tekening B).
Tekening A
Aansluitschema met alleen een dimmer

Tekening B
Aansluitschema met dimmer en wisselschakelaar (hotelschakeling)
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INSTRUCTIE VOOR INSTALLATIE:
• Strip de draden voldoende (ca. 5 mm).
• Sluit de dimmer aan volgens tekening (A/B).
• Monteer de dimmer in een inbouwdoos conform DIN 49073-1.
• Monteer het raam, het inlegplaatje (moer goed vastdraaien) en de knop.
• Draai de knop (1) voor de gewenste dimstand en druk deze (kort) in om de dimmer uit- en aan te schakelen.
GEREEDSCHAP:
• Kleine schroevendraaier.
N.B. Gebruik de Tradim led Dimstabilisator om instabiel (filament/LED) licht goed te kunnen dimmen. Art. LEDDS6001.
De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen bij de vakhandelaar d.m.v. uw aankoopbon.
De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de dimmer.
Raadpleeg bij twijfel altijd een erkend installateur!

Deze handleiding goed bewaren voor eventuele (her)installatie!
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