
GGEEBBRRUUIIKKSSAAAANNWWIIJJZZIINNGG::  

 

Proficiat met uw RIMO 2000 lichtschakelaar. 
U heeft een kwalitatief hoogstaand product aangeschaft met twee jaar volledige garantie. 

Bij vragen of problemen neemt u contact op met uw leverancier. 

 

 AANSLUITEN (Z.O.Z.) 

   Sluit de klok met bijgeleverde kabel aan op uw stopcontact. 

 De stekker van de dagverlichting (tl-buizen): in het blauwe stopcontact. 
 De stekker van de nachtverlichting (gewone lamp(en)): in het rode stopcontact. 

 Zet nu de klok aan met de schakelaar (linkerzijkant). Het controlelampje “DAG”(8) gaat nu branden.In de display verschijnt:RIMO 2000. 

 Als de dagverlichting aan staat brandt het controlelampje “DAG”(9). Als de nachtverlichting aan staat brandt controlelampje NACHT(10).  
Ook de verlichting van het display(11) brandt nu. Deze kunt u aan en uit zetten met de knop “DISPLAY VERLICHTING(6). 

Let op: Om te dimmen gebruikt u gloeilampen ! 

 

 INSTELLEN VAN DE KLOK 

 

A.   Instellen van de tijd: 

Druk op de “menu” knop(1). Als in het display “ZET KLOK” verschijnt, druk dan op knop(2) om de uren  vooruit of op knop(4) om de uren terug te 

zetten. Daarna weer op de “menu” knop(1) drukken om de minuten in te stellen. Meteen daarna op de knop “OK”(5) drukken om uw instelling vast te 

leggen.  Let op: Gebruikt u de “OK”(5)knop niet of wacht u te lang met indrukken dan wordt de tijdinstelling niet vastgelegd. Bij alle andere instellingen 
hoeft  u de OK knop niet te gebruiken maar mag wel. 

 

B.   Instellen van de dagverlichting: 
   Druk op de menu knop(1) totdat in het display(11) “START DAGPGM” verschijnt . Stel nu het uur en de minuten in met de knop 2 en 4 (zie onder A). 

Als u  de dagverlichting op 7.30 uur zet, zal de dimverlichting van de minimale waarde (bv.4 tijdens nacht) oplopen  naar de maximale waarde (31) en 

dan pas zal de dagverlichting (tl) aangaan . Kort erna zal de nachtverlichting  uitgaan. Het oplopen van de zwakke dimverlichting naar de felle 
dimverlichting duurt ongeveer 25 minuten en  ook dan pas zal de dagverlichting (tl’s) aangaan dwz. 7.55 uur. U kunt als u dit wenst de TL-verlichting 

(dagverlichting) apart uitzetten. Druk op de menuknop (1) totdat in het display “TL OVERDAG” verschijnt. Door op de knop 2 (vooruit) of 4 (terug) te 

drukken stelt u de tijd in om de dagverlichting uit en aan  te zetten (u kunt alleen hele uren instellen). Als u de dagverlichting gewoon wilt laten branden 
zet u “AAN” en “UIT” op 00 (met de knop 4). 

 

C.   Instellen van het starten van de nachtverlichting: 

Druk op de “menu”knop(1) zovaak totdat in het display “START NACHTPGM” verschijnt . Stel nu het uur en de minuten in met de knop 2 en 4 (zie 

onder A.). Als de nachtverlichting ingaat dan gaat na  enkele seconden de dagverlichting uit.. De maximale waarde (31) heeft ongeveer 25 minuten nodig 

om naar de  door u ingestelde minimale waarde (bv 4) terug te lopen.(instellen hiervan volgt onder D). 
 

D.   Instellen van de sterkte van de dimverlichting: 

   Druk op de “menu”knop(1) zovaak totdat in het display “DIMWAARDEN” verschijnt. 
   U kunt nu met de knoppen 2 en 4 de minimale waarde (bv 4) en de maximale waarde (bv 31) verhogen of verlagen. 

   Van  max. naar ingestelde min. waarde duurt ongeveer 25 minuten. 

 

E.   Handdimmer: 

Indien u ’s avonds onverhoopt meer licht nodig heeft om nog wat te doen kunt u met de handdim “knop”(7) meer licht krijgen. De sterkte van dit licht 

kunt u alsvolgt instellen: Druk  de “menu”knop(1) in totdat in het display “HANDBEDIENING DIMWAARDE” verschijnt. Met de knoppen 2 en 4 
kunt u deze verhogen of verlagen bijv. 2x de laagste waarde bijv. waarde 8 of 10. 

 

F. WISSEN VAN UW INSTELLINGEN: 

  Als u uw klok uitzet blijven al uw instellingen in het geheugen van uw klok bewaard. ( U hoeft maar een keer in de 10 jaar de battery in uw klok te 

laten vervangen). 

Maar wilt u al uw instellingen uitwissen dan doet u dit alsvolgt: 

ZET HET APPARAAT UIT, DRUK DAN DE TOETS HANDDIM(7) IN EN HOUDT DEZE INGEDRUKT  

TERWIJL U DE KLOK WEER AANZET ! . 

U BENT NU WEER TERUGGEKEERD NAAR DE FABRIEKSBASIS INSTELLINGEN. 

Voor laatste info zie tevens internet : www.beckers-pcs.nl  of   www.rimo.nl  of raadpleeg de fa.Rimo Best tel.: 0499 - 393797 

-Aansluiting netspanningkabel 

-Aan/uit schakelaar  220 v  50 Hz 

-Aansluiting verlichting 

 Rood = dim  Blauw = TL 

  

-Controlelampjes 

AAN: Indien apparaat is ingeschakeld (8) 

DAG: Brandt continu = dagprogramma (9) 

           Knippert = overgang nacht > dag 

NACHT: Brandt continu = nachtprogramma( 10) 

                Knippert = overgang dag > nacht 

-Toetsen 

OK – Display verlichting – Handdim 

  (5)             (6)                 (7) 

-Menutoetsen 

    Voor- of achteruit door  ( 1 en 3 ) 

     menu bladeren 

             Verhogen of verlagen     ( 2 en 4) 

              van gewenste waarde     

  

http://www.beckers-pcs.nl/
http://www.rimo.nl/

