Nice
TTDMP

Stopcontactdimmer
NL - Aanwijzingen en aanbevelingen voor installatie en gebruik

INHOUDSOPGAVE
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN:
VEILIGHEID - INSTALLATIE - GEBRUIK			

2

1 - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT EN
GEBRUIKSBESTEMMING

2

2 - GEBRUIKSLIMIETEN

3

3 - INSTALLATIE

3

4 - PROGRAMMERING
4.1 - Functie “Slider” (zender)
4.2 - Led		
4.3 - Leerprocedure zenders
4.4 - Het geheugen wissen		
4.5 - Programmering lichtsterkteniveaus		
4.6 - Programmering blokkering of deblokkering van het
geheugen

3
4
4
5
6
6

5 - WAT TE DOEN ALS...

7

6 - TECHNISCHE KENMERKEN		

8

7 - AFDANKING VAN HET PRODUCT		

8

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING		

9

7

Nederlands – 1

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN: VEILIGHEID - INSTALLATIE - GEBRUIK
(originele instructies in het Italiaans)
LET OP

Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid. Volg alle voorschriften op, want een niet-correct uitgevoerde installatie kan ernstige schade veroorzaken
LET OP
Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid. Het is belangrijk dat deze instructies worden opgevolgd voor de
veiligheid van personen. Bewaar deze instructies
• Voordat u met de installatie begint, dient u de “Technische kenmerken van het product” te controleren. Als het product niet geschikt is,
mag u NIET overgaan tot de installatie
• Voordat u met de installatie van het product begint, dient u te controleren of al het te gebruiken materiaal in optimale staat is en geschikt voor gebruik
• Het product is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (kinderen inbegrepen) met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen
of personen die onvoldoende kennis en/of ervaring hebben
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen
• Laat kinderen niet met de bedieningselementen van het product spelen. Houd de afstandsbedieningen buiten het bereik van kinderen
LET OP
Om ieder risico op onvoorzien heropstarten van het thermische onderbrekingsmechanisme te vermijden, mag dit apparaat niet worden
gevoed via een externe regelaar zoals een timer, noch worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- of uitgeschakeld
• Op de netvoeding van de installatie moet een stroomonderbreker worden aangesloten (niet meegeleverd) met een zodanige openingsafstand van de contacten dat volledige uitschakeling mogelijk is in de omstandigheden die gelden voor overspanningscategorie III
• Behandel het product met zorg en voorkom dat het wordt geplet, dat er tegen wordt gestoten, dat het valt of dat het in aanraking komt
met welke vloeistoffen dan ook. Zet het product niet in de buurt van warmtebronnen en stel het niet bloot aan open vuur. Hierdoor kan
het beschadigd worden, waardoor storingen of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Als dit toch gebeurt, stop dan onmiddellijk met de
installatie en neem contact op met de klantenservice
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor materiële schade, zowel aan personen als aan voorwerpen, die voortvloeit uit de niet-naleving van
de montage-instructies. In die gevallen vervalt de garantie op materiaalfouten
• Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden die door de gebruiker kunnen worden uitgevoerd, mogen niet worden toevertrouwd aan
kinderen die niet onder toezicht staan
• Voordat u werkzaamheden aan de installatie uitvoert (onderhoud, reiniging), moet het product altijd worden losgekoppeld van de netvoeding
• Het verpakkingsmateriaal van het product moet volgens de plaatselijke voorschriften worden verwerkt
• De warmteafvoer van de dimmer is proportioneel aan het vermogen van de gestuurde belasting
• Installeer nooit een schakelaar tussen de dimmer en de gedimde belasting: de lamp moet direct op de dimmer worden aangesloten
• Breng het product niet onder in gesloten kasten, wat enige ventilatie moet gewaarborgd zijn
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BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT EN GEBRUIKSBESTEMMING

De TTDMP is een lichtsterkteregelaar voor het gebruik van lichttechnische belastingen: inschakeling, uitschakeling en regeling van de lichtsterkte (dit laatste alleen voor verlichtingstoestellen waarvan de fabrikant uitdrukkelijk heeft verklaard dat ze regelbaar zijn). Hij heeft een radioontvanger die werkt op een frequentie van 433.92 MHz met “rolling code”-codering en is compatibel met de Nice-producten die worden vermeld
in “Tabel 1” en geprogrammeerd zijn in “Modus 1” of “Modus 2” (zie hoofdstuk 4).
LET OP! – Elk ander gebruik dan in deze handleiding is beschreven of dat plaatsvindt in andere omgevingscondities dan in deze
handleiding worden beschreven, moet als oneigenlijk en verboden worden beschouwd!
Aan de voorkant zitten:
– Aansluiting
– Programmeertoets
– Led

Aan de achterkant zitten:
– Schuifschakelaar met 2 standen met de volgende functies:
ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

PROGRAMMEERTOETS

Nice Era

Model
Era P
Era W
Era MiniWay
Era One

ON - Inschakeling
OFF
- Uitschakeling
ON/OFF

Toetsen

Tabel 1
Aanbevolen programmering
Modus 1 (hoofdstuk 4)

1

2

3

4

Modus 2 (hoofdstuk 4)
Era Inti
NiceWay

NiceWay

Nice Ergo

Ergo
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FUSE

– Stekker
– Zekering

LED

Serie

ON - Inschakeling
OFF - Uitschakeling
Dimmer - regeling van de lichtsterkte van de
aangesloten lichtbron

1
2

Modus 1 (hoofdstuk 4)

ON/OFF

ON/OFF

Functionaliteit
Slider (hoofdstuk 4)
alleen voor modellen waarop deze aanwezig is

Nice Flor

Flor-M
Touch HSTS2

Nice Home

Nice Agio

HSTX8

1

2

3

4

Display
1

2

3

4

AG4W, AG4B, AG4R,
AG4BW, AG4BB,
AG4BR

Modus 2 (hoofdstuk 4)
Modus 1 (hoofdstuk 4)
Modus 2 (hoofdstuk 4)

Modus 1 (hoofdstuk 4)

Slider (hoofdstuk 4)

Belangrijk!
- Er moet een zender met minstens 3 toetsen voorhanden zijn om hem in modus 1 te programmeren.
- Om de nieuwe zender in Modus 2 te kunnen programmeren, moet er een zender voorhanden zijn die al aan de TTDMP is toegewezen.
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GEBRUIKSLIMIETEN

De TTDMP kan worden verbonden met verschillende types verlichtingstoestellen: hierin kan gloei-, halogeen-, led- of fluorescentietechnologie
zijn gebruikt (bij fluorescentielampen wordt alleen de in- en uitschakeling gegarandeerd).
Bij elektronische of toroïdale transformators moet de fabrikant hiervan hebben verklaard dat ze regelbaar zijn; vooral toroïdale tranformators
moeten van zeer goede kwaliteit zijn, anders kunnen ze hinderlijke zoemgeluiden maken.
In het algemeen wordt afgeraden meerdere lichtbronnen tegelijk aan te sluiten op de TTDMP en in ieder geval moeten eventuele gelijktijdig
aangesloten apparaten van hetzelfde type zijn.
Let op!
- Als de TTDMP blootgesteld wordt aan een te grote belasting bij te hoge temperaturen, wordt de belasting afgekoppeld.
- Controleer of de belasting uitgeschakeld is alvorens deze te vervangen.
- De regelaar van de lichtsterkte moet rechtstreeks verbonden zijn met het elektriciteitsnet, en niet met andere elektronische
apparaten.

3

INSTALLATIE

Belangrijk! - Lees voordat u het product installeert hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (technische kenmerken).
LET OP! - Als het verlichtingstoestel een eigen lichtsterkteregelaar heeft, moet deze op de maximale sterkte zijn ingesteld,
anders zouden er afwijkingen kunnen optreden in de regeling van de lichtsterkte.
01.

Besluit in welke stand de schuifschakelaar moet staan,
voordat u de TTDMP gebruikt: “ON/OFF/Dimmer” of “ON/
OFF”.
Voor niet-regelbare verlichtingstoestellen: “ON/OFF”.

FUSE

ON/OFF

02.

4

ON/OFF

Steek de TTDMP in een stopcontact en steek hierin de voedingsstekker van het verlichtingstoestel

PROGRAMMERING

De programmering van de TTDMP moet worden uitgevoerd met een zender (zie Tabel 1 - Hoofdstuk 1).
Er kunnen in totaal 30 zenders worden opgeslagen in het geheugen (ongeacht of ze toegewezen zijn in “Modus 1” of “Modus 2”).
LET OP! - Bij opslag van de 31e zender in het geheugen wordt automatisch de eerste zender uit het geheugen gewist.
LET OP! - Als de schuifschakelaar van de TTDMP in de stand “ON/OFF” staat, schakelt de functie “Dimmer up” het
Nederlands – 3
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verlichtingstoestel 100% in en schakelt de functie “Dimmer down” het verlichtingstoestel
uit.
1
Tabel 2

2

Modus 1: de drie instructies die in de tabel staan vermeld automatisch toewijzen aan de eerste
2 drie toetsen van de zender
Toetsen

Functie

1
/ 1

Dimmer up

/ 2

Toggle

2

Toetsen

Functie

3

/ 3
4 ...

Dimmer down
-

4

3
Modus 2: een van de beschikbare
instructies vrij toewijzen

Functie

Dimmer up

Toggle

Dimmer down
Dimmer up
Toggle
Dimmer down
...

3

Procedure

Beschrijving
• Als het verlichtingstoestel ingeschakeld is: de lichtsterkte neemt toe met een klein per4
centage (als hij niet al is ingesteld op de maximale waarde).
4
• Als het verlichtingstoestel uitgeschakeld is: wordt het weer ingeschakeld op het licht1 maal kort drukken op
de toets
sterkteniveau dat ingesteld was op het moment van uitschakeling.
( < 1 seconde )
• Als de voeding naar de TTDMP ontbreekt, gaat het lichtsterkteniveau dat tijdelijk was
opgeslagen bij de laatste inschakeling verloren en wordt het verlichtingstoestel wanneer het
opnieuw wordt gevoed ingeschakeld op het vooringestelde lichtsterkteniveau, d.w.z. 100%.
• Als het verlichtingstoestel ingeschakeld is: de lichtsterkte neemt toe tot de toets wordt
losgelaten of totdat de ingestelde maximale waarde wordt bereikt (als hij niet als is ingesteld
op de maximale waarde).
1 maal langer drukken op
• Als het verlichtingstoestel uitgeschakeld is: wordt het weer ingeschakeld op het lichtde toets
sterkteniveau dat ingesteld was op het moment van uitschakeling.
( > 1 seconde )
• Als de voeding naar de TTDMP ontbreekt, gaat het lichtsterkteniveau dat tijdelijk was
opgeslagen bij de laatste inschakeling verloren en wordt het verlichtingstoestel wanneer het
opnieuw wordt gevoed ingeschakeld op het vooringestelde lichtsterkteniveau, d.w.z. 100%.
• Schakelt de TTDMP het verbonden verlichtingstoestel aan of uit. Als het apparaat ingeschakeld wordt, heeft het het lichtsterkteniveau dat ingesteld was voor de uitschakeling.
bij iedere druk op de
• Als de voeding naar de TTDMP ontbreekt, gaat het lichtsterkteniveau dat tijdelijk was
toets
opgeslagen bij de laatste inschakeling verloren en wordt het verlichtingstoestel wanneer het
opnieuw wordt gevoed ingeschakeld op het vooringestelde lichtsterkteniveau, d.w.z. 100%.
1 maal kort drukken op
• Als het verlichtingstoestel ingeschakeld is: de lichtsterkte neemt af met een klein percende toets ( < 1 seconde )
tage (als hij niet al is ingesteld op de minimale waarde).
1 maal lang drukken op
• Als het verlichtingstoestel ingeschakeld is: de lichtsterkte neemt af tot de ingestelde
de toets ( > 1 seconde )
minimumwaarde (als hij niet al is ingesteld op de minimale waarde).
bij iedere druk op de
toets

• De diverse functies worden afwisselend uitgevoerd.

4.1 - Functie “Slider” (zender)
Met de functie “Slider” kan de lichtsterkte ingeschakeld en dynamisch worden geregeld (alleen als de schuifschakelaar van de TTDMP in de
stand “ON/OFF/Dimmer” staat): zie Tabel 3.
Tabel 3
Procedure

Beschrijving

Korte aanraking van de slider

Instructie met absolute positionering

Schuiven over de slider

Reeks instructies voor het afstellen van de lichtsterkte in dynamische modus: verzending van de instructies
staat los van de plaats waar de vinger zich bevindt.

4.2 - Led
De led op de TTDMP geeft zowel verschillende signaleringen voor de programmeringsprocedures als algemene signaleringen: zie Tabel 4.
Tabel 4
Kleur

Knipperingen
1

Groene

2
3
1
2
3

Rood
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1 herhaling
2 herhalingen
3 herhalingen
4 herhalingen
5 herhalingen

Beschrijving
Wanneer de toets “Toggle” van een al opgeslagen zender langer dan 8 seconden wordt
ingedrukt, geeft dit het begin van een toewijzingsfase in “Modus 2” aan
Geven de juiste uitvoering van een opdracht aan
Op het moment dat de TTDMP wordt ingeschakeld, geeft dit aan dat er nog geen enkele
zender is opgeslagen
Op het moment dat er nog een zender wordt toegewezen in “Modus 1”, geeft het aan dat
gedetecteerd is dat er een zendertoewijzingsfase bezig is
Geven aan dat er een fout is gemaakt
Tijdens een procedure voor het opslaan of wissen van een zender, geeft het aan dat het
geheugen geblokkeerd is
Overstroomalarm
Overspanningsalarm
Overbelastingsalarm
Overtemperatuuralarm
Alarm wegens interne fout

Gebruik voor de programmering van de TTDMP de toets die is weergegeven op de afbeelding.

4.3.2 - Toewijzing “Verdere zenders”: Procedure 1
Met deze procedure kunnen verdere zenders aan de TTDMP worden
toegewezen door middel van een zender die al is opgeslagen in “Modus I” (alleen als het geheugen niet geblokkeerd is, zie hoofdstuk 4.6).

1

01.

NIEUWE
zender

De programmeerprocedures worden in deze handleiding uitgelegd
met behulp van pictogrammen, waarvan u de betekenis terugvindt in
de onderstaande ‘LEGENDA’:

02.

OUDE al opgeslagen zender

LEGENDA

03.

NIEUWE
zender

Symbool

Beschrijving
KNIPPERSIGNAAL GROENE LED OF RODE LED OP DE TTDMP-DIMMER
DE TOETS INDRUKKEN EN LOSLATEN
DE TOETS INGEDRUKT HOUDEN
DE TOETS LOSLATEN
DE TOETSEN TEGELIJKERTIJD
INGEDRUKT HOUDEN
DE TOETSEN TEGELIJKERTIJD LOSLATEN

-

-

-

DE GEWENSTE TOETS VAN DE ZENDER
INGEDRUKT HOUDEN
DE GEWENSTE TOETS VAN DE ZENDER
LOSLATEN
BEKIJKEN / KIEZEN
WACHTEN

x3

2
GROENE
led

Let op! - als u 2 RODE knippersignalen van de led ziet, heeft
de opslag in het geheugen niet correct plaatsgevonden. Herhaal
in dit geval de procedure vanaf het begin.
4.3.3 - Toewijzing “Verdere zenders”: Procedure 2
Met deze procedure kan een zender aan de TTDMP worden toegewezen, in “Modus 2”, nadat er al een andere zender is opgeslagen (alleen
als het geheugen niet geblokkeerd is, zie hoofdstuk 4.6).

01.

OUDE al
opgeslagen
zender

02.

OUDE al
opgeslagen
zender

ZENDERTOETSEN
DE GEWENSTE TOETS VAN DE ZENDER
INDRUKKEN EN LOSLATEN

RODE led

03.

OUDE
zender
al opgeslagen

1
GROENE
led

2
GROENE
led

de gewenste functie kiezen:

Dimmer Up > Toggle > Dimmer
Down

x1

Dimmer Up

x2

DE PROGRAMMEERTOETS VAN DE TTDMP INGEDRUKT HOUDEN
DE PROGRAMMEERTOETS VAN DE TTDMP LOSLATEN

4.3 - Leerprocedure Zenders
4.3.1 - Snelle toewijzing van een zender
Met deze procedure kan een zender aan de TTDMP worden toegewezen, in “Modus I” (alleen als het geheugen niet geblokkeerd is, zie
hoofdstuk 4.6).

01.
GROENE led

02.

binnen 5 sec.

2
GROENE
led

Let op! - als u 2 RODE knippersignalen van de led ziet, heeft
de opslag in het geheugen niet correct plaatsgevonden. Herhaal in dit geval de procedure vanaf het begin.

Dimmer Down

x3

Toggle

x4

Lichtsterkteniveau 1 (in de fabriek
ingesteld op 25% van de maximale
waarde)

x5

Lichtsterkteniveau 2 (in de fabriek
ingesteld op 50% van de maximale
waarde)

x6

Lichtsterkteniveau 3 (in de fabriek
ingesteld op 75% van de maximale
waarde)

x7
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vonden. Herhaal in dit geval de procedure vanaf het begin.
Lichtsterkteniveau 4
(in de fabriek ingesteld op 100% van de
maximale waarde)

x8

OFF

x9

4.4.2 - Volledig wissen van het geheugen door middel van de
toets
Door middel van de toets op de voorkant van de lichtsterkteregelaar
kan de TTDMP worden teruggezet op de fabriekswaarden, zodat alle
parameters die eerder zijn opgeslagen worden gereset:

2

01.
x 10

ON

N

04.

GROENE led

05.

N = aantal keer indrukken van
de zendertoets, afhankelijk
van de gekozen functie

2
nieuwe
zender

nieuwe
zender

GROENE led

Let op! - als u 2 RODE knippersignalen van de led ziet, heeft
de opslag in het geheugen niet correct plaatsgevonden. Herhaal in dit geval de procedure vanaf het begin.
Opmerking 1: Geadviseerd wordt de toets ■ van de nieuwe zender
niet toe te wijzen aan de functie “Dimmer Up” of “Dimmer Down”.
Opmerking 2: Een toets die al aan een functie is toegewezen, kan
geherprogrammeerd worden voor een andere functie.
4.4 - Het geheugen wissen
4.4.1 - Volledig wissen met “Opgeslagen zender”
Met behulp van een in “Modus 1” opgeslagen zender kan het geheugen geheel of gedeeltelijk worden gewist.

Let op! - als u 2 RODE knippersignalen van de led ziet, heeft
het volledige wissen van het geheugen niet correct plaatsgevonden. Herhaal in dit geval de procedure vanaf het begin.
4.5 - Programmering lichtsterkteniveaus
4.5.1 - Programmering door middel van “Opgeslagen zender”
Deze procedure kan alleen worden uitgevoerd met een zender die al is
opgeslagen in “Procedure 1”.
Het opgeslagen lichtsterkteniveau kan alleen opnieuw worden opgeroepen nadat het is toegewezen aan een toets van een zender die in
“Modus 2” is geprogrammeerd.

GROENE led

1

01.

GROENE led

2

02.

GROENE led

03.

1

01.

GROENE led

10 sec.

Gebruik de toetsen
p - q om de
lichtsterkte te regelen

2
GROENE
led

de gewenste functie kiezen

04.

2

02.

GROENE led

Niveau
1

2
GROENE led

3

03.

GROENE led

Niveau
2

2
GROENE led

4

04.

GROENE led

05.

Niveau
3

2
GROENE led

de gewenste functie kiezen

Alleen de zenders wissen

Alleen de parameters wissen

De zenders en
de parameters
wissen

2
GROENE
led

2
GROENE
led

2
GROENE
led

Let op! - als u 2 RODE knippersignalen van de led ziet, heeft
het volledige wissen van het geheugen niet correct plaatsge6 – Nederlands

Niveau
4

2
GROENE led

Let op! - als u 2 RODE knippersignalen van de led ziet, heeft
de opslag in het geheugen niet correct plaatsgevonden. Herhaal in dit geval de procedure vanaf het begin.
4.6 - Programmering blokkering of deblokkering van het
geheugen
De blokkering van het geheugen van de TTDMP dimmer verhindert
de osplag in het geheugen van nieuwe zenders, terwijl deblokkering
ervan deze mogelijkheid weer activeert. Standaard is het geheugen
gedeblokkeerd.
4.6.1 - Gebruik “Opgeslagen zender”
Deze procedure kan alleen worden uitgevoerd met een zender die al is
opgeslagen in “Procedure 1”.

01.

1

GROENE led

02.

2

GROENE led

03.

3

GROENE led

04.

4

GROENE led

de gewenste functie kiezen

05.

Geheugen
blokkeren

2
GROENE led

Geheugen
deblokkeren

5

Let op! - als u 2 RODE knippersignalen van de led ziet, heeft
de opslag in het geheugen niet correct plaatsgevonden. Herhaal
in dit geval de procedure vanaf het begin.

2
GROENE led

WAT TE DOEN ALS...

• Als de RODE led in de TTDMP niet herhaaldelijk knippert, controleer dan in tabel 5 het type probleem en de mogelijke oplossing:
Tabel 5
Kleur

Knipperingen
1 herhaling

Beschrijving
Overstroomalarm

2 herhalingen

Overspanningsalarm

3 herhalingen

Overbelastingsalarm

4 herhalingen

Overtemperatuuralarm

5 herhalingen

Alarm wegens interne fout

Rood

Oplossing
Schakel de voeding naar de TTDMP uit en ga na of de belasting
compatibel is met de technische kenmerken. Schakel vervolgens de
voeding naar de TTDMP weer in.
Schakel de voeding naar de TTDMP uit en ga na of de belasting
compatibel is met de technische kenmerken. Schakel vervolgens de
voeding naar de TTDMP weer in.
Schakel de voeding naar de TTDMP uit en ga na of de belasting
compatibel is met de technische kenmerken. Schakel vervolgens de
voeding naar de TTDMP weer in.
Schakel de voeding naar de TTDMP uit en ga na of de belasting
compatibel is met de technische kenmerken. Wacht tot het apparaat
terugkeert onder de overtemperatuurgrens, en schakel de voeding
naar de TTDMP weer in
Schakel de voeding naar de TTDMP uit en ga na of de belasting
compatibel is met de technische kenmerken. Schakel vervolgens de
voeding naar de TTDMP weer in.

• Als de TTDMP niet functioneert en de led geen knippersignalen
geeft, kan dat te wijten zijn aan de zekering: vervang deze eventueel
zoals aangegeven op de afbeelding hiernaast.
Voor de technische kenmerken van de zekering, zie hoofdstuk 6.
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TECHNISCHE KENMERKEN

WAARSCHUWINGEN: • Alle vermelde technische specificaties hebben
betrekking op een omgevingstemperatuur van 20 °C (± 5 °C). • Nice S.p.A.
behoudt zich het recht voor om, op elk moment dat dit noodzakelijk wordt
geacht, wijzigingen aan het product aan te brengen, waarbij hoe dan ook de
gebruiksbestemming en de functionaliteit ervan gelijk blijven.

TTDMP (“Italiaans” model)
Compatibele stekkers

TYPE C: CEE 7/16
(Eurostekker)

TYPE L: CEI
23-50 (Italiaans)
zowel 10 A
(hartafstand 19
mm) als 16 A
(26 mm)

Compatibele stopcontacten

TYPE L: CEI 23-50
van 16 A (Italiaans)

Mutinorm stopcontact dat
Standaard TYPE
L omvat

Ingang
Spanning

230 V AC ±10%

Frequentie

50 Hz

Opgenomen vermogen
(in stand-by)

< 500 mW

Uitgang
Spanning

230 V AC ±10%

Frequentie

50 Hz

Maximaal ondersteund
vermogen

350 W

Omgeving
Werkingstemperatuur

-20 / + 40 °C

Opslagtemperatuur

-25 / + 70 °C

IP

20

Afmetingen

96 x 66 x 40 mm

Gewicht

150 g

Beveiligingen
Zekering

Trage zekering
250 V - 3,15 A - 5 x 20 mm

Overbelasting

Automatische uitschakeling

8 – Nederlands

VERWERKING VAN HET PRODUCT

LET OP! - Bepaalde onderdelen van het product kunnen verontreinigende of gevaarlijke stoffen bevatten die bij verspreiding in de omgeving schadelijke gevolgen voor het milieu of de
volksgezondheid kunnen hebben.
Zoals door het symbool hiernaast wordt aangegeven,
is het verboden dit product bij het huishoudelijk afval
weg te gooien. Pas gescheiden afvalinzameling voor
afdanking toe volgens de plaatselijk geldende voorschriften, of lever het product weer in bij de verkoper
op het moment dat u een nieuw vergelijkbaar product
aanschaft.
LET OP! - De plaatselijk geldende regelgeving kan zware
sancties opleggen in geval van illegale dumping van dit product.

EG-verklaring van overeenstemming
Verklaring in overeenstemming met de Richtlijn 1999/5/EG
N.B. - de inhoud van deze verklaring stemt overeen met hetgeen verklaard is in het officiële document dat is neergelegd bij de vestiging
van Nice S.p.a., en in het bijzonder met de laatste revisie hiervan die vóór het afdrukken van deze handleiding beschikbaar was. De onderhavige tekst is om redactionele redenen aangepast. Een kopie van de originele verklaring kan worden aangevraagd bij Nice S.p.A. (TV) I.
Nummer verklaring: 559/TTDMP		

Revisie: 0		

Taal: NL

Naam fabrikant: NICE S.p.A.
Adres: Via Pezza Alta 13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italië
Gemachtigde voor de samenstelling van de technische documentatie: NICE S.p.A.
Type product: Stopcontactdimmer voor lampen
Model / Type: TTDMP
Accessoires: Ondergetekende, Mauro Sordini, in zijn hoedanigheid van Chief Executive Officer, verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het
product conform is aan de fundamentele eisen volgens artikel 3 van de volgende communautaire richtlijn, voor het gebruik waarvoor de
producten zijn bestemd:
• Richtlijn 1999/5/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit, op basis van de volgende geharmoniseerde normen:
· Bescherming van de gezondheid (art. 3(1)(a)): EN 62479:2010
· Elektrische veiligheid (art. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006+A1:2010+A12:2011+A11:2009+A2:2013
· Elektromagnetische compatibiliteit (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-3 V1.6.1:2013
· Radiospectrum (art. 3(2)): EN 300 220-2 V2.4.1:2012
Daarnaast is het product in overeenstemming met de bepalingen van de volgende communautaire richtlijnen:
• Richtlijn 2006/95/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, volgens de volgende geharmoniseerde normen: EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010
• RICHTLIJN 2004/108/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG, op basis
van de volgende geharmoniseerde normen:
EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013

Oderzo, 19 november 2015									

Ir. Mauro Sordini
(Chief Executive Officer)
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