
 TopDim-200-UN

Bruksanvisning

Starta och stänga av dimmern - Tryck på tryckknappen för att starta och stänga av dimmern.
Dimra upp och ned - Vrid tryckknappen.

Ställa in lägsta nivå - För en bra komfort

Justera ljusstyrkan på dimmern genom att dimra ner till lägsta nivå, håll sedan in tryckknappen ca 8-10 
sekunder då ljuset blinkar till, fortsätt att hålla inne knappen och ljuset kommer att skifta i styrka. 
Släpp knappen när ljuset är vid önskad lägsta nivå. 
Ni har nu ställt in lägsta nivå, vill man sedan ändra lägsta nivå är det bara att repetera ifrån början.

Ställa in högsta nivå - För att undvika flimmer

Dimra upp till högsta nivå och håll in tryckknappen i ca 8-10 sekunder, då ljuset blinkar till kommer ljuset 
att skifta i styrka, fortsätt att hålla inne knappen och när ljuset är vid önskad högsta nivå släpp knappen 
och nivån är inställd för högsta dimmernivå.

Trigger funktion - För en bra start på låg nivå

Dimra ned till lägsta nivå och tryck ned tryckknappen 4 gånger, håll sedan in tryckknappen i ca 8-10 
sekunder, då ljuset blinkar till kommer ljuset att skifta i styrka, fortsätt att hålla in knappen och när 
önskad trigger nivå är nådd så släpp knappen. 
Vill man sedan ändra lägsta nivå är det bara att repetera ifrån början.

Installation:
TopDim kan installeras i en apparat/kopplingsdosa eller bakom en tryckknapp. 
Flera tryckknappar kan kopplas till en enhet. För sammankoppling av enheter, se diagrammet nedan.

Teknisk data:
Driftsspänning: 230V - 50Hz
Dimmereffekt: 1-200VA
Kapslingsklass: IP20
Universaldimmer: Automatisk bakkant/framkant för glödljus, halogen,
dimbara LED-ljuskällor och drivdon.
Med självåterställande skydd för kortslutning, överhettning och överlast.
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