
   Handleiding LED Dimmer 12V 8A Type1 rev 1.01 
 
 

 
 
Aansluitingen: 

 

 
 
! Bij de minste twijfel bij de montage en installatie, vraag raad aan een vakman. 
! Installeer het toestel niet ruimtes met een te hoge vochtigheidsgraad. 
! Dit toestel is enkel geschikt voor binnengebruik. 
! Dit toestel is niet geschikt voor gebruik in of als gedeelte van systemen welke 
levensfuncties in stand houden of systemen welke gevaarlijke situaties van gelijk 
welke aard kunnen veroorzaken. 
! Vermits de veiligheid vereisten verschillen van plaats tot plaats, dient U 
ervoor te zorgen dat Uw montage voldoet aan de plaatselijke geldende 
reglementen. 
! Reparaties mogen uitsluitend uitgevoerd worden door vakkundige personen. 
! Dit toestel is beveiligd met een zekering van 8A. Deze mag NOOIT vervangen 
worden door een type  groter dan 8A !! 
 
Garantie: Dit product is gewaarborgd wat betreft gebreken in materialen en 
vakmanschap op het ogenblik van de aankoop en dit gedurende een periode van 1 jaar 
vanaf de aankoop. 
De verplichtingen van ons beperken zich tot het herstellen van de defecten. 
Kosten en risico’s van transport, het wegnemen en terugplaatsen van het produkt, 
evenals om het even welke andere kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband 
houden met de herstelling, worden niet door ons vergoed. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade van gelijk welke aard, veroorzaakt door het 
falen van dit product. 

 
     Klok ingang: 220V ingang. 

Hierop kan je een klokje aansluiten die je toelaat om op vooringestelde 
tijdstippen de leds langzaam te laten opkomen en te dimmen. 
Een goedkope huis, tuin en keuken klokje kan volstaan. 

 
     DC Power: Dit is de 12Volt voedingsspannings ingang van de dimmer. 

Enkel Gelijkspanning (DC) is toegelaten!! 
Let op de polariteit ( + / - ) van deze aansluiting!! 

 
     LED’s uitgang: Dit is aansluiting voor de LED’s. 

Let op de polariteit ( + / - ) van deze aansluiting!! 
Ook bij het doorlussen van de leds +/+ en -/- aansluiten. 

 
 

•     Dank zij een microcontroller verloopt het dimmen trappeloos en lineair. 
•     De Nacht lichtsterkte kan worden ingesteld met “Night Level” tussen 0% en 40% 
•     De Dag lichtsterkte kan worden ingesteld met “Day Level” tussen 60% en 100% 
•     De dimtijd kan ingesteld worden met “Dim Time” tussen 1 en 45 minuten. 
•      Tijdens het dimproces nooit aan de levelknoppen draaien. 
•      Algehele reset gedurende 30 min. stroomvrij maken. 
•     Dit toestel vodoet aan alle veiligheids vereisten. 
*      Bij opstarten eerst de adapter onder spanning zetten! 


