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- Bevestig de beugel (A) in de gewenste positie met de meegeleverde 
schroeven (B).

- Sluit DOTTI alleen aan op een veilige voeding met 12Vdc of 24Vdc 
gestabiliseerde spanning (apart verkrijgbaar) en met een vermogen dat 
minstens 10% hoger is dan de totale belasting. Controleer voor de 
berekening van de totale belasting de gegevens die op het productlabel 
zijn afgedrukt.

- Voor aansluiting op een 24Vdc voeding (figuur 2) steek connector (C) op 
de DOTTI-ingangskabel (IN) in een van de vrije sleuven op de verdeler (N) 
op de secundaire kabel van de LED-driver; sluit vervolgens connector (D) 
op de DOTTI-uitgangskabel (OUT) aan op connector (E) op de Micro-24-
verdelerkabel (F).

- Gebruik voor aansluiting op een 12Vdc-voeding (figuur 3) de apart 
verkrijgbare adapterkabel (G) en de Micro12-verdeler (H). Sluit de DOTTI-
ingangskabel (IN) aan op de adapterkabel (G) en vervolgens op een van de 
vrije sleuven op de verdeler (I) op de secundaire voedingskabel; sluit 
vervolgens de connector (L) op de DOTTI-uitgangskabel (OUT) aan op 
connector (M) op de Micro12-verdelerkabel (H)

- MATCALL garandeert het product alleen wanneer het wordt gevoed met 
omvormers geleverd door MATCALL.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Input voltage:   12–24Vdc

Output voltage: 

Maximale belasting: 36W (met 12Vdc voeding) 

WAARSCHUWING:
De veiligheid is gegarandeerd als deze instructies worden opgevolgd, dus 
ze moeten worden nageleefd. Voor de installatie kan het nodig zijn 
gekwalificeerd personeel in te schakelen. Voordat u de armatuur 
installeert, moet u ervoor zorgen dat de omgevingscondities in 
overeenstemming zijn met en geschikt zijn voor de productkenmerken. 
Schakel de netspanning uit voordat u werkzaamheden aan de armatuur 
uitvoert. 

- DOTTI is een apparaat voor installatie op het oppervlak van panelen van 
hout, kunststof, graniet enz. met uitzondering van metalen zoals staal, 
aluminium, ijzer en dergelijke.

- DOTTI kan worden geïnstalleerd met de kabels los achter een kast langs 
of door een gat in de bodem van het montageoppervlak. Voor installaties 
met de voedingskabel door een gat: boor een gat van ø ≥ 9 mm in het 
montageoppervlak, zoals weergegeven in het voorbeeld in afbeelding 1. 
Rol bij het installeren wel beide kabels helemaal uit om interferentie 
tegen te gaan.

72W (met 24Vdc voeding)

12–24Vdc

Installatie:



INSTALLATION MANUAL EN

GARANTIE
De garantie op het apparaat is alleen geldig als het wordt gevoed door 
een stroomvoorziening van MATCALL. De algemene 
garantievoorwaarden voor dit apparaat zijn beschikbaar op  
www.matcall.nl

HOE DE DOTTI WERKT 
-  AAN/UIT functie. De op de DOTTI aangesloten verlichting gaat aan en uit 
door de DOTTI kort aan te raken. 
-  DIM functie. De helderheid van de verlichting kan worden geregeld door 
de DOTTI langer aan te raken als de verlichting aan is. De verlichting 
knippert kort als de maximale stand bereikt is. 
- De laatste stand wordt onthouden, bij een volgende keer inschakelen zal 
de verlichting aan gaan op deze helderheid.

ATTENTIE
- Als de externe draden op het apparaat beschadigd zijn, moet het 
apparaat worden vervangen.
- Sluit DOTTI alleen aan op een veilige voeding met 12Vdc of 24Vdc 
gestabiliseerde spanning (apart verkrijgbaar) en sluit het nooit aan op 
andere elektronische schakelaars of DIMMERS van welke aard dan ook. 
Het wordt afgeraden om DOTTI aan te sluiten op een traditionele 
mechanische schakelaar voor huishoudelijk gebruik.
- DOTTI mag niet worden geïnstalleerd in de buurt van warmtebronnen of 
elektromagnetische velden of metalen oppervlakken die de werking ervan 
kunnen veranderen of in gevaar kunnen brengen.
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Beschermingsklasse III apparaat. Stroom moet worden geleverd door een veilige stroomvoorziening.

Protection class III device. Power must be supplied by a safe power supply.

Leuchte mit Schutzklasse III. Die Stromversorgung muss mit einem Sicherheits-Anschlusskabel geliefert werden. 
Appareil avec classe de protection III. L'alimentation doit être fournie par un transformateur de sécurité. 

Het product moet gescheiden van het stadsafval worden verwijderd en afgeleverd bij de inzamelcentra die volgens de geldende norm zijn ingesteld.
Adequate inzameling van gesorteerd afval draagt bij aan het voorkomen van negatieve effecten op het milieu en de gezondheid en bevordert hergebruik 
en/of recycling
materialen. Onjuiste verwijdering van het product impliceert de toepassing van de administratieve sancties voorzien door de geldende regelgeving.
The product must be disposed of separately from urban waste, delivering it to the collection centres established by the prevailing standard. 
Adequate sorted waste collection contributes to preventing negative effects on the environment and health and favours reuse and/or recycling 
materials. Incorrect disposal of the product implies the application of the administrative sanctions envisaged by the prevailing regulation. 

Die Leuchte muss getrennt vom Hausmüll entsorgt und entsprechend der geltenden Richtlinien, an den vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. 
Die angemessene getrennte Sammlung trägt dazu bei, eventuelle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und die 
Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien zu begünstigen. Die unsachgemäße Entsorgung bringt die Anwendung administrativer Strafen 
mit sich, die in den geltenden Richtlinien vorgesehen sind.

Le produit doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers en le portant dans les déchetteries prévues par la réglementation en vigueur. 
Un tri sélectif approprié contribue à éviter des possibles effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des 
matériaux. L'élimination abusive entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.

Apparaat alleen voor binnenhuisgebruik.
Device only for indoor installation.

Leuchte nur für die Installation im Innenbereich. 
L'appareil doit être uniquement installé à l'intérieur. 
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