
OVERBELASTINGSBEVEILIGING : 

De dimmerswitch is beschermd tegen overbelasting. Indien een overbelasting optreedt zal het 
automatisch uitschakelen totdat de overbelasting is verdwenen en de dimmerswitch is uitgeschakeld 
en daarna weer ingeschakeld. Indien er kortsluiting ontstaat op de dimmerswitch dan kan het zijn dat 
de dimmer onherstelbaar beschadigd is. 

 

Optimalisering van de prestaties van uw DIMMERSWITCH 

Wanneer u voor het eerst de dimmer  aansluit dan zal het automatisch in leading-edge MODE 2 
staan. Deze modus is het beste voor de meeste soorten verlichting maar  sommige LED lampen zullen 
niet correct functioneren in MODE 2 en moet omgezet worden naar trailing-edge MODE 1. Daarnaast 
kunt u de minimale helderheid instellen van de dimmer voor een optimale dimbereik.  

Het aanpassen van de minimale helderheid 

Als uw lampen flikkeren wanneer ze worden gedimd tot een laag niveau kunt u de minimale 
helderheid instellen van de dimmer.  

1. Schakel en zet de dimmer draaiknop op de minimum positie (draai volledig tegen de klok in). 
2. Doe het licht uit en weer aan. OFF - ON. Wacht totdat de lampjes gaan branden. 
3. Herhaal stap 2 ten minste twee keer. OFF - ON - OFF - ON, wacht totdat de lampjes gaan 

branden elke keer dat ze worden ingeschakeld. 
4. De lampen zullen op en neer gaan in helderheid om aan te tonen dat de dimmer in de 

configuratie mode zit, dan uitgaan. 
5. Draai de knop volledig naar rechts. De lampjes gaan branden en u kunt de minimale helderheid 

instellen. 
6. Pas de helderheid aan en laat de dimmer in deze positie. 
7. Na 3 seconden zal de dimmer merken dat u gestopt bent met het aanpassen van het minimum 

instelling. De lichten zullen op en neer in de helderheid om aan te tonen dat de dimmer is 
teruggekeerd naar de normale werking. 

 

Veranderen van de drivermodus 

U kunt de prestaties van uw lampen verbeteren door het handmatig veranderen van de drivermodus. 

1. Schakel en zet de dimmer knop om de maximale stand (draai volledig naar rechts ) . 
2. Doe het licht uit en weer aan . OFF - ON . Wacht totdat de lampjes gaan branden. 
3. Herhaal stap 2 tenminste twee keer . OFF - ON - OFF - ON , wacht totdat de lampjes gaan 

branden elke keer dat ze worden ingeschakeld. 
4. De lampen zullen op en neer gaan in helderheid om aan te tonen dat de dimmer in de 

configuratie mode zit, dan uitgaan. 
5. Om MODE 2 te selecteren , draait u de knop helemaal linksom. Om op MODE 1 te selecteren, 

schakelt u eerst de knop helemaal linksom vervolgens volledig rechtsom. 
6. De lampen knipperen 1 of 2 keer om te laten zien welke modus de dimmer zit .  
7. De dimmer kan nu verder normaal worden gebruikt in de nieuwe modus . 

 

 



Twee aansluitmogelijkheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


