
VLOERDIMMER 230 VOLT MET AAN/UITSCHAKELAAR

  Gebruiksaanwijzing TRADIM® 31000 SERIE

  Lees voor het monteren eerst grondig deze gebruiksaanwijzing.

  Algemeen:

  Dimmer is niet geschikt voor TL verlichting, laagvolt halogeenverlichting, PL, SL en spaarlampen.

  Dimmer is geschikt voor binnengebruik, echter niet toepassen in vochtige ruimten.

  Bij gebruik is licht brommen mogelijk.

  Dimmer bevat een zekering 2,5A (punt 13)

  Installatie:

  a) Voor het monteren/demonteren eerst de spanning eraf halen.

  c) Schroeven onderkant losdraaien en deksel afnemen.

  e) Ontmantel en strip de snoeren en draai het koperdraad in elkaar 

  f) Gepelde draden insteken op de aangegeven punten en schroeven  aandraaien.

  Breng de voedingskabel op voldoende lengte. 

  Monteer eventuele aarde draad (geel/groen) in 5 

  AC lamp één draad in 10 en één draad in 8

  Daarna vervolgen bij punt g

  g)  Snoeren onder trekontlasting (uitgang dimmer voor 2 snoeren) door halen en schroeven goed aandraaien.

  h)Deksel terugplaatsen en schroeven onderzijde aandraaien

  Bij niet functioneren van de dimmer, informeer altijd eerst bij uw leverancier.

  De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de dimmer.

  De garantieperiode is 1 jaar na aankoopdatum aan te tonen d.m.v. uw aankoopbon.

Indien u problemen ondervind met de montage kan u zich wenden tot uw adviseur bij het EGT verkooppunt of een erkend installateur.

 Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe vloerdimmer.

  Deze vloerdimmer is enkel geschikt voor gloeilampen en hoogvolt halogeenverlichting 230V (60-500W) zonder transformator.

  Deze dimmer heeft een led indicator voor het makkelijk lokaliseren van de vloerdimmer in het donker.

  Volg de instructies a.d.h.v. de nummering op de tekening voor het monteren of demonteren van de dimmer.

  b) Geschikt voor plat en rond snoer dikte minimaal 2x0,75m² of 3x0,75m² ( maximaal 1,5 mtr.)

  d) Binnenwerk uit bakje nemen.

  1 lamp dimmen en aan/uit schakelen (zie eerst punt a t/m f).

  Kabel voedingspanning; monteer één draad in 3 en één draad in 12
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