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EAN: 5714255001822 

 
Vigtigt: Læs hele manualen inden brug 

1. Sikkerhed og advarsler 
• Sluk for strømmen før installation af produktet. 

• Kun indendørs brug. 

• Skal installeres af autoriseret elektriker. 

• Skal indbygges i lukket dåse med ledningsaflastning. 

 

 

2. Tilslutningsdiagram 

 

 

3. Specifikationer 

Input (Spænding) Output (Spænding) Output (Strøm) 

200-240VAC 200-240VAC 1.5A max 

   
IP-tæthed IP20  
Størrelse 45,5x45x20,3mm  
Radiofrekvens 2.4GHz  
ZigBee protokol ZLL  
PUSH input 8-230V AC/DC  
 

Kompatible belastnings typer 

Belastnings 
symbol 

Belastnings 
type 

Maximum 
belastning 

Bemærkning 

 

LED 
200W ved 

220VAC 

Belastningen er 
yderligere afhængig af 

de forskellige 
opstartsstrømme og 
driver-design i LED 

lyskilderne 

 

Halogen/Gløde 
400W ved 

220VAC 

 

 

4. Nulstilling / Fabriksindstillinger 

Lav 5 korte tryk på ”Reset” knappen. 

Hvis enheden er gemt væk, kan man med fordel afbryde og tilslutte strømmen 5 

gange hurtigt efter hinanden. 

- Den/de tilsluttede lyskilder vil blinke 3 gange for at indikere succesfuldt reset.   

OBS: Hvis enheden allerede er i fabriksindstilling, sker der ingenting ved reset. 

 

 

 



5. Brug med PUSH dæmp 

5.1 Når lysdæmperen er tilsluttet en fjedrekontakt vil den tænde/slukke 

den/de tilsluttede lyskilder ved et kort tryk. Ved langt tryk vil den/de tilsluttede 

lyskilder dæmpes/øges i lysstyrke. 

Du kan både PUSH-dæmpe med 230V og lavvolt.  

 

 

 

 

 

 

6. Brug med ZigBee system (Philips Hue eks.) 

6.1 Sørg for at lysdæmperen er søgbar. Hvis enheden tidligere har været i et 

ZigBee netværk udfør da først punkt 4. 

6.2 Tilslut spænding til lysdæmperen og den/de tilsluttede lyskilder vil blinke to 

gange. (Nu er lysdæmperen i søgbar tilstand) 

6.3 Fra din ZigBee controllers interface, vælger du ”Add light” og enheden vil 

dukke op som en lyskilde i appen. 

6.4 Når den er tilføjet korrekt vil den/de tilsluttede lyskilder blinke 5 gange. 

 

7. Indstilling af minimum lysstyrke  

Med knappen ”Min. Set” kan du indstille den laveste lysstyrke for de tilsluttede 

lyskilder.  

Juster lysstyrken til det ønskede minimum niveau fra dit ZigBee controller 

interface, tryk så kort på ”Min. Set”, nu kan den/de tilsluttede lyskilder kun 

dæmpes mellem denne mindste lysstyrke og 100% lysstyrke. 

Lysdæmpnings området for dette modul er 1% til 100%, men nogle LED 

lyskilder kan flimre, når de dæmpes helt ned til 1%, derfor kan det være en 

fordel at have en minimumslysstyrke der er højere end 1% for at undgå 

flimmer. 

For at slette den indstillede minimumslysstyrke, juster lyset til 100% via ZigBee 

controllerens interface og hold ”Min. Set” knappen inde i 5 sekunder. 

 


