Dodatne informacije za EM18
Zatamnjivač ima više funkcija koje možete aktivirati višekratnim pritiskanjem tipkala (interval 0,5 s):
Funkcije
-

-

1 x pritisak – Svjetlo se uključuje ili isključuje
o dugi pritisak tipkala kada je svjetlo uključeno – Prigušivanje varira između najmanje i
najveće vrijednosti.
o dugi pritisak tipkala kada je svjetlo isključeno – Svjetlo se uključi na najmanjoj
vrijednosti i polagano se pojačava.
2 x pritisak – Svjetlo se uključuje na 50 % osvjetljenja.
3 x pritisak – Svjetlo se uključuje na maksimalnom osvjetljenju.
4 x pritisak – Svjetlo se uključuje na minimalnom osvjetljenju.
13 x pritisak – Vraćanje uređaja na tvorničke postavke
o Ako je svjetlo uključeno, isključuje se i uključuje na maksimalnom osvjetljenju.
o Ako je svjetlo isključeno, uključuje se na maksimalnom osvjetljenju.

Ostale postavke (napredne)
-

-

-

-

5 x pritisak – Postavite minimalno osvjetljenje zatamnjivača
o Ako je svjetlo uključeno, postavite da se zatamnjivač uključuje na malo većem
osvjetljenju u odnosu prema osvjetljenju kada je isključen (određene se žarulje
prigušuju do minimalne vrijednosti, ali se ne uključuju na minimalnom osvjetljenju).
o Ako je svjetlo isključeno, postavite da se zatamnjivač uključuje na 50 % osvjetljenja (za
određene
CFL žarulje).
6 x pritisak – Ako je svjetlo uključeno, vrijeme prigušivanja smanjuje s 5 s na 2,5 s i obrnuto.
7 x pritisak – Postavite tvornički »Trailing edge« način prigušivanja.
8 x pritisak – Ako je svjetlo uključeno, mijenja se način isključivanja svjetla. Pri prvom načinu
svjetlo se prigušuje i gasi pri isključivanju, a pri drugom se svjetlo trenutačno gasi.
9 x pritisak – Postavite minimalno osvjetljenje zatamnjivača
o Ako je svjetlo uključeno, novo minimalno osvjetljenje otprilike je 10 % niže u
usporedbi s tvorničkim postavkama – svjetlo se uključuje s maksimalnim osvjetljenjem.
o Ako je svjetlo isključeno, novo minimalno osvjetljenje bit će postavljeno na tehnički
najnižu moguću razinu – svjetlo se uključuje na 50 % osvjetljenja.
10 x pritisak – Postavite »Leading edge« način prigušivanja.
11 x pritisak – Postavite željeno minimalno osvjetljenje zatamnjivača (vidi »Postavljanje
minimalnog osvjetljenja«).
15 x pritisak – Postavite tvornički »Trailing edge« način prigušivanja za elektroničke
transformatore s opterećenjem za LED žarulje.
17 x pritisak – Kada je svjetlo uključeno, postavite željeno maksimalno osvjetljenje
zatamnjivača. Prihvaćanjem postavke zatamnjivač je postavljen na najvećem osvjetljenju.
18 x pritisak – Kada je svjetlo isključeno, provjerite koji je način prigušivanja zatamnjivača
postavljen
o »Leading edge«, svjetlo se uključuje na otprlilike 50 % osvjetljenja
o »Trailing edge«, svjetlo ostaje isključeno
20 x pritisak – Postavljanje zatamnjivača u slučaju nestanka struje
o Ako je svjetlo uključeno pri nestanku struje, ostat će isključeno nakon povratka
struje. Prihvaćanje postavke omogućuje se kratkim isključivanjem te ponovnim
uključivanjem svjetla.
o Ako je svjetlo isključeno pri nestanku struje, nakon povratka struje uključit će se s
istim postavkama koje su bile postavljene u trenutku nestanka struje. Prihvaćanje
1

102020

postavke omogućuje se ponovnim uključivanjem svjetla.
Dodatne informacije za EM19
Zatamnjivač ima više funkcija koje možete aktivirati višekratnim pritiskanjem tipkala (interval 0,5 s):
Funkcije
-

-

1 x pritisak – Svjetlo se uključuje ili isključuje
o dugi pritisak tipkala kada je svjetlo uključeno – Prigušivanje varira između najmanje i
najveće vrijednosti.
o dugi pritisak tipkala kada je svjetlo isključeno – Svjetlo se uključi na najmanjoj
vrijednosti i polagano se pojačava.
2 x pritisak – Svjetlo se uključuje na 50 % osvjetljenja.
3 x pritisak – Svjetlo se uključuje na maksimalnom osvjetljenju.
4 x pritisak – Svjetlo se uključuje na minimalnom osvjetljenju.
5 x pritisak – Svjetlo se isključuje nakon 15 minuta.
7 x pritisak – Svjetlost se isključuje ako napon napajanja padne ispod 9,8 V (12 V napajanje) ili
ispod 19,8 (24 V napajanje).
13 x pritisak – Vraćanje uređaja na tvorničke postavke
o Ako je svjetlo uključeno, isključuje se i uključuje na maksimalnom osvjetljenju.
o Ako je svjetlo isključeno, uključuje se na maksimalnom osvjetljenju.

Ostale postavke (napredne)
-

-

-

6 x pritisak – Ako je svjetlo uključeno, vrijeme prigušivanja smanjuje s 5 s na 2,5 s i obrnuto.
8 x pritisak – Ako je svjetlo uključeno, mijenja se način isključivanja svjetla. Pri prvom načinu
svjetlo se prigušuje i gasi pri isključivanju, a pri drugom se svjetlo trenutačno gasi.
9 x pritisak – Postavite minimalno osvjetljenje zatamnjivača
o Ako je svjetlo uključeno, novo minimalno osvjetljenje otprilike je 10 % niže u
usporedbi s tvorničkim postavkama – svjetlo se uključuje s maksimalnim osvjetljenjem.
o Ako je svjetlo isključeno, novo minimalno osvjetljenje bit će postavljeno na tehnički
najnižu moguću razinu – svjetlo se uključuje na 50 % osvjetljenja.
11 x pritisak – Postavite željeno minimalno osvjetljenje zatamnjivača. Određene žarulje
trepere na prethodno postavljenom minimalnom osvjetljenju, što možete riješiti
postavljanjem osvjetljenja žarulje na minimalnu razinu na kojoj neće treperiti, nakon čega s
11 pritisaka potvrđujete novo minimalno osvjetljenje koje ste postavili. Prihvaćanjem
postavke zatamnjivač je postavljen na najvećem osvjetljenju.
17 x pritisak – Kada je svjetlo uključeno, postavite željeno maksimalno osvjetljenje
zatamnjivača. Prihvaćanjem postavke zatamnjivač je postavljen na najvećem osvjetljenju.
20 x pritisak – Postavljanje zatamnjivača u slučaju nestanka struje
o Ako je svjetlo uključeno pri nestanku struje, ostat će isključeno nakon povratka
struje. Prihvaćanje postavke omogućuje se kratkim isključivanjem te ponovnim
uključivanjem svjetla.
o Ako je svjetlo isključeno pri nestanku struje, nakon povratka struje uključit će se s
istim postavkama koje su bile postavljene u trenutku nestanka struje. Prihvaćanje
postavke omogućuje se ponovnim uključivanjem svjetla.
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