Draadloze Dimschakelaar
Productinformatie
Bereik: ongeveer 10 meter
Aan/uit en dimmen
Van 5% naar 100%
Kan meerdere ontvangers controleren
RF 433 mHZ; batterij CR 2032
afb. 1a

afb. 1b

Geschikt voor inbouw of opbouw.
Buitenmaat Ø 45 mm; Inbouw Ø 40 mm, diepte 16 mm.
Gebruik bij inbouw de meegeleverde veer (afb. 1b)
Instellen

D

A

Op de ontvanger de ‘Learning’ knop indrukken. (afb. 2c)
De verlichting zal gaan branden.
De knop van de Dimschakelaar ingedrukt houden (afb. 1a)
Als de blauwe LED brandt, nog een keer drukken.
Als rode LED brandt, is de zender aangemeld.
De verlichting gaat weer uit.

B

C

De Dimschakelaar en de ontvanger reageren nu op elkaar afb. 2 A= antenne
C= leerknop

B= aansl. voeding
D= aansl. LEDlampen

Gebruiken
Kort de knop indrukken is AAN of UIT. Zowel de rode als de blauwe LED gaat aan,
Als de verlichting aan is: Dimmen door de knop ingedrukt te houden.
Rode LED: de verlichting gaat feller branden,
Blauwe LED: de verlichting gaat minder fel branden.

Batterij vervangen
De dimschakelaar uit de opbouwring draaien (met de klok mee), (afb. 3)
De achterkant met een kleine kruiskop schroevendraaier los maken, (afb. 4)
Het binnenwerk kan er nu uitgehaald worden, (afb. 5)
De batterij, CR2032, kan er nu uitgeschoven worden, (afb. 5)
Nieuwe batterij inschuiven, let op: met de +kant naar boven. (afb. 5)
Binnenwerk terugplaatsen en achterkant weer vastschroeven. (afb. 4)
De dimschakelaar kan weer in de opbouwring vastgedraaid worden (tegen de klok in)

afb. 3 dimmer uit opbouwring

afb. 4 achterkant los

afb. 5 batterij er uit/in
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