
 

 

Használati utasítás a 96W-os dimmerhez 

 
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. 
 
Általános biztonsági előírások: 

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg annak sértetlenségéről és épségéről. 
Törött, vagy sérült terméket ne használjon! 
Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye azt vissza a vásárlás helyére. Garancia időn túl szakszervizben 
kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére. 
Figyelem! 
Ne próbálja meg a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az a tevékenység egy villamos 
baleset fokozott bekövetkeztével járhat. A használhatatlanná vált terméket veszélyes hulladékként kell 
kezelni és azt, az arra kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni. 

 
Használatba vétel: 

A kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a vezérlőt és a csatlakozó sorkapcsot. 
Hiányos termék esetén kérje a hiány pótlását. 
Figyelem! 
A vezérlőegység törpefeszültségű! A tápfeszültség 12 vagy 24V DC a termék gyártásától függően! 
A vezérlőegység nem bontható! A vezérlőegység csatlakozója szabványos dugós négytagos 
sorkapocs. 

A vezérlőt két módon lehet megtáplálni. Az egyik a vezérlőre feltűntetett módon, melynél az IN felirat alá kell 
a tápegységtől jövő két vezetéket polaritás-helyesen csatlakoztatni. Az OUT felirat alá kell a LED szalagot 
szintén polaritás helyesen csatlakoztatni. 
A másik megoldás az, amikor vezérlő IN felirata alá polaritás-helyesen a tápegység csatlakozik és a mínusz 
jelzésű vezetéket erősebbre méretezzük. A LED szalag pozitív pontját közvetlenül a tápegységbe, míg a 
negatív pontját a vezérlő OUT felirata alá a negatív jelzésű kimenetre kell kötni. A pozitív kimenet szabadon 
marad. Ez azért lehetséges, mert a vezérlő a negatív oldalt befolyásolja. 
A fényerősség 0 és 100% között a készülékházon elhelyezett egyetlen kezelőszervvel fokozatmentesen 
állítható. 
 
Amennyiben a termék működése során hibát, vagy bizonytalan működést tapasztal, akkor a terméket 
haladéktalanul feszültség mentesítse, majd cserélje / cseréltesse ki. 
 
Technikai adatok: 

Üzemi feszültség: 12 vagy 24VDC. 
Teljesítménysor: 96W 
Csatlakoztatási lehetőség: négytagos szabványos dugós sorozat kapoccsal. 
Működtetési hőmérséklettartomány: -20…+40 C° 
Védettség: IP41 
Rögzítés: Csavar 
Méretek: L90ΧW60ΧH35 mm. 
Importőr/forgalmazó: Led- Diszkont Kft, Magyarország 1152 Budapest, Városkapu u. 3. 
Származási hely: Kína 
Garancia: 24 hónap. 

 
 


