
GEBRUIKERSHANDLEIDING

TECHNISCHE PARAMETER
Grote             86mmx86mmx35mm
Spanningssnelheid        110-240V AC / 50-60HZ
Laadvermogen         3-800W/ gang <2000W totaal
Energie consumptie        0.02w
Werk temperatuur        -20C ~ + 70C
Capaciteitvergoeding       -15%~+ 10%
Relatieve vochtigheid ( geen condenseren)     10%~93%Relatieve vochtigheid ( geen condenseren)     10%~93%
Mechanische levensduur                 100.000 aan / uit 
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ONE TWO TOUCH
Albert Thijsstraat 4-D  6471 WX  Eygelshoven , Netherlands  Telefoon: +31 (0)45  7508164
E-Mail:  info@one-two-touch.com      Web:  www.one-two-touch.com

CAPACITIEVE   TOUCH PAD DIMSCHAKELAAR       

Hartelijk dank voor uw aankoop van onze lichtschakelaar met touch pad. Lees deze gebruikshandleiding goed door 
voordat u het product gebruikt en bewaar het als naslagwerk. Maak altijd gebruik 

van een erkend elektricien voor de installatie van dit product. 
Zo weet u zeker dat de lichtschakelaar veilig en juist wordt geïnstalleerd.

HARTELIJK DANK 

1. Schakel de netvoeding tijdens installatie altijd uit.
2. Sluit de bedrading alleen aan volgens het bedradingsschema.
3. De enkelvoudige schakelaar is geschikt voor zowel de Britse (vierkante) 
als de Europese (ronde) inbouwdoos (afstand tussen schroeven: 58-62 mm). 
Tweevoudige, drievoudige en viervoudige producten zijn alleen geschikt voor 
de Europese (ronde) inbouwdoos.
4.4. Zorg ervoor dat de stroomlading beneden de maximale stroomcapaciteit 
van onze producten ligt.
5. Verwijder niet de beschermfilm van het touch pad. Indien u de 
beschermfilm reeds heeft verwijderd, plaats deze dan voorzichtig terug. 
Deze film is namelijk van invloed op de gevoeligheid van het touch pad.
6. Indien u de schakelaar test door het touch pad direct aan te raken 
(zonder paneel), schakel dan na de test minimaal 10 minuten de stroom uit. 
Plaats daarna het paneel en de schakelaar is klaar voor gebruik.Plaats daarna het paneel en de schakelaar is klaar voor gebruik.

Waarschuwing

BEDRADINGDIAGRAM  DIMSCHAKELAAR
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1. Open  het paneel met een 
stroomschroevendraaier. 

2. Sluit de draden op de juiste 
manier aan 
( zie bedrading schema). 3. Schroef  het  ijzer  frame  

vast aan de inbouwdoos  
in de muur. 4. Klik daarna de dimmer vast 

op het ijzeren frame nadat 
de bedrading vast zit.

Opmerkingen
De dimmer onthoudt de 
laatstgekozen instelling. 
Voorbeeld: indien de lamp 
een helderheid had van 60% 
toen u deze uitschakelde, 
zal de lamp opnieuw op 60% zal de lamp opnieuw op 60% 
gaan branden als u deze 
weer inschakelt.

raak het cirkelgedeelte aan, 
licht aan (lichtje lichtblauw achterin)

Raak het cirkelgebied weer aan, 
licht uit (licht zwak blauw achterin)

GEBRUIK VAN DIMSCHAKELAAR

Stap 1.  Raak het gewenste cirkelgebied minimaal 4 seconden aan (lampen zijn ingeschakeld). 
De achtergrondverlichting knippert. Laat vervolgens het cirkelgebied los. De schakelaar is nu in de 
koppelingsmodus en klaar om te worden geprogrammeerd 
(het programmeren dient binnen 10 seconden te worden afgerond).
Stap 2.  Voor 2 seconden druk op de knop en laat vervolgens de gewenste knop op de 
afstandsbediening los waarmee u de specifieke gang wilt bedienen (behalve knop D / uit knop) 
De achtergrondverlichting stopt met knipperen en blijft nu blauw branden. De achtergrondverlichting stopt met knipperen en blijft nu blauw branden. 
Het synchroniseren is hiermee succesvol afgerond.

Synchroniseren annuleren
Raak het gewenste cirkelgebied minimaal 4 seconden aan 
(lampen zijn ingeschakeld). De achtergrondverlichting knippert. Laat vervolgens 
het cirkelgebied los. Houd de toets opnieuw ingedrukt gedurende minimaal 5 seconden. 
De achtergrondverlichting stopt met knipperen en blijft nu blauw branden.
Het annuleren van de synchronisatie is hiermee voltooid. Opmerkingen:  

Elke verbinding op de dimschakelaar met touch pad kan worden 
gekoppeld aan 8 verschillende afstandsbedieningen. Elke toets op de afstandsbediening 
kan worden gekoppeld aan 8 verschillende dimschakelaars. 
Let op:  Een toets op de afstandsbediening kan alleen worden gekoppeld 
met één cirkelgebied op dezelfde dimschakelaar.

Gloeilamp, energiebesparende lamp (min. 3W) LED-lamp (min. 3W) 
Fluorescentielamp (zowel magnetische als elektronische ballast).
Indien de lamp knippert, gebruik dan onze LED-adapter. 
Dit komt voornamelijk voor bij lampen met minder dan 3W of LED-verlichting 
van inferieure kwaliteit. De LED-adapter is gemaakt 
van keramische materialen en is vuurbestendig.

AANSLUITING VAN HET LED ADAPTER

GESCHIKTE LAMPEN

SYNCHRONISATIE DIMSCHAKELAAR MET AFSTANDSBEDIENING

2 jaar kwaliteitsgarantie 
(uitgezonderd: schade door ondeskundig gebruik).
12 jaar kwaliteitsonderhoud.Neem voor verdere informatie 
of ondersteuning contact op met uw lokale leverancier.

GARANTIES


