Gebruiksaanwijzing

De dimmer is gemaakt voor gebruik met een 24 volt WISSELspanning LED verlichting.
Inwendig is een PWM dimmer met hoge pulsrate gebruikt om een flikkervrije regeling
mogelijk te maken.
In het laagste deel van het bereik zit een “knik” in de regeling, dit is geen defect maar heeft
met de combinatie van spanning en stroom door de LED te maken.
Om de dimmer te kunnen gebruiken moet deze in de snoer tussen de transformator en de
LED's gemonteerd worden.
Zoek een geschikte plaats uit waar de dimmer makkelijk, onder handbereik, ligt terwijl de
snoer uitgerold is. ( en op een plek die droog blijft)
Voordat de snoer doorgeknipt wordt moet je eerst zeker weten dat de trafo niet op het
stopcontact is aangesloten
Neem de steker uit het stopcontact
En knip op die plaats het snoer door...........

Splits de uiteinden van de beide snoeren, en verwijder van alle vier aders ongeveer 1 cm
van de isolatie.
De koperen uiteinden van één draad uit elk van beide snoeren
draaien we in elkaar, deze komen in het kroonsteentje op de
dimmer in de middelste aansluiting
Dan blijven er nog twee draden over.........................
LET OP
De draad die vanaf de transformator komt moet in de INPUT van het kroonsteentje.
De laatste draad, die dus naar de LED's gaat, mag in de overgebleven klem van het
kroonsteentje OUTPUT
Steek nu de steker weer in het stopcontact, en de dimmer zal werken.
Houdt de dimmer de eerste tien minuten een beetje in de gaten of die niet warm wordt.

Schakel de dimmer/ verlichting uit als u langere tijd niet in de buurt bent (ook 's nachts)
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Een 1 ampere zekering zorgt dat de dimmer beveiligd is. ( deze is niet te vervangen)
Gebruik de dimmer uitsluitend op een droge plaats, hij is niet waterdicht.
Bij vragen of problemen mag u altijd contact opnemen met info@tdkk.nl

Deze dimmer is met zorg en aandacht gebouwd, daarom geeft TDKK 6 maanden garantie .
Dit indien de dimmer op de hierboven beschreven manier gebruikt is, en aangesloten op een wissel
spannings transformator.
Bij vragen graag contact opnemen met TDKK zie info hieronder

NB in het apparaatje zitten geen zelf te vervangen onderdelen.
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