Afstellen van de Varilight V-PRO dimmer 1 en 2 knops
Het kan zijn dat de lampen te fel branden in de minimale dimstand. Met deze dimmer kunt u dat zelf instellen.

Afstellen van de minimale dimstand:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zet de dimmer aan door de knop in te drukken en draai de knop vervolgens op de laagste stand (volledig draaien tegen
de klok in).
Schakel de dimmer met een druk op de knop uit en zet hem vervolgens weer aan, wacht tot de lampen aangaan.
Herhaal deze stap nog minimaal 2 keer. Uit – aan- uit- aan en wacht bij het aanzetten iedere keer tot de lampen gaan
branden.
De lampen veranderen in lichtsterkte, dit betekend dat de dimmer in configuratie mode is. Wacht totdat de lampen
uitgaan.
Draai de knop volledig met de klok mee naar de maximum stand. De lampen gaan aan en nu kunt u terug dimmen naar
de gewenste sterkte. Laat de dimmer in deze stand staan. Als er 3 seconden niet aan de knop gedraaid wordt gaan de
lampen weer veranderen in lichtsterkte om te laten zien dat de configuratie compleet is.
De dimmer is weer klaar voor gebruik met de nieuwe minimum dimstand.

Deze dimmer staat standaard op fabrieksinstelling mode 1 en werkt bij de meeste lampen goed. Mocht dit niet zo zijn kunt u ook
kiezen voor mode 2 of 3. Dat gaat als volgt:

Afstellen van de fabrieksinstelling:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Zet de dimmer aan door de knop in te drukken en draai de knop vervolgens op de maximum stand (volledig draaien met
de klok mee).
Schakel de dimmer met een druk op de knop uit en zet hem vervolgens weer aan, wacht tot de lampen aangaan.
Herhaal deze stap nog minimaal 2 keer. Uit – aan- uit- aan en wacht bij het aanzetten iedere keer tot de lampen gaan
branden.
De lampen gaan veranderen in lichtsterkte, dit betekend dat de dimmer in configuratie mode is. Wacht totdat de lampen
uitgaan.
Om mode 2 te kiezen draai de knop volledig tegen de klok in naar de minimale stand. Als u mode 3 wilt kiezen moet u de
knop eerst tegen de klok in naar de minimale stand draaien en daarna direct met de klok mee naar de maximale stand
draaien.
De lampen zullen 2 of 3 oplichten afhankelijk van welke mode gekozen is.
U kunt kijken in welke mode de dimmer is ingesteld door stap 5 uit te voeren, de lampen lichten dan weer 2 of 3 keer op.

Als u de dimmer weer op de fabrieksinstellingen wilt zetten kunt u de dimmer op de volgende manier resetten:

Het resetten van de dimmer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zet de dimmer aan door de knop in te drukken en draai de knop vervolgens op de maximum stand (volledig draaien met
de klok mee).
Schakel de dimmer met een druk op de knop uit en zet hem vervolgens weer aan, wacht tot de lampen aangaan.
Herhaal deze stap nog minimaal 2 keer. Uit – aan- uit- aan en wacht bij het aanzetten iedere keer tot de lampen gaan
branden.
De lampen gaan veranderen in lichtsterkte, dit betekend dat de dimmer in configuratie mode is. Wacht totdat de lampen
uitgaan.
Voer binnen 5 seconden stap 4 en 5 uit. Dus uit – aan uit – aan uit – aan en wacht bij het aanzetten iedere keer tot de
lampen gaan branden.
De dimmer zal nu de standaard fabrieksinstellingen aannemen. De lampen zullen aangaan en weer langzaam uitgaan.
De dimmer staat weer in mode 1. De minimale dimstand staat weer op de fabrieksinstelling.
De dimmer kan weer gebruikt worden.

Datum: 10-1-2017

Versie 1.0.1

