
Beschrijving
Eco App Dimmer



1. De Eco App Dimmer
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Technische gegevens:
Spanning:       230Vac~, 50/60hz
Maximaal schakelbaar vermogen:  3000Watt
IP keuring:       IP65

De Eco App Dimmer is het apparaat om Infraroodverwarming te schakelen 
wanneer deze zelf bijvoorbeeld niet over een aan/uit knop of ingebouwde 
dimmer beschikken. Het apparaat is te gebruiken middels de knop op het 
apparaat, de meegeleverde afstandsbediening en via bluetooth door middel van 
een app, te downloaden op iOS en Android.

Voeding uit

Voeding in

Aan/uit knop

Reset knop



2. Veiligheidsinstructies:
- Zorg ervoor dat de instructies op een veilige plek worden bewaard voor 
gebruik in de toekomst
- Controleer of het voltage dat op de Ecoo App Dimmer staat gespecificeerd 
overeenkomt met het voltage van uw stroomvoorziening
- De stroomvoorzoening moet voldoende vermogen tot beschikking hebben en 
voldoen aan de eisen van de voeding
- Dek de dimmer op geen enkele manier af
- Zorg er tijdens het gebruik voor dat de timer voldoende ventilatie heeft rond 
het apparaat en dat het niet bedekt wordt met stoffen zoals gordijnen, tenten, 
handdoeken etc.
- Onjuist gebruik van het apparaat kan zorgen voor het onstaan van vuur of 
elektrische schokken. Zet de stroom onmiddelijk uit. Probeer niet zelf het 
apparaat te repareren. Neem contact op met Holland Infrarood Techniek of een 
elektriciën
- Zet de elektriciteit uit voordat er onderhoudt aan het apparaat verricht wordt
- Houdt jonge kinderen uit de buurt van het apparaat, het wordt aangeraden 
het apparaat uit het bereik van kinderen te monteren
- De dimmer moet alleen worden geïnstalleerd door een daartoe bevoegde 
elektriciën 
- Installeer geen andere controllers op het apparaat zoals andere timers of 
programma apparaten, dit kan er voor zorgen dat het apparaat niet langer juist 
werkt
- Verwijder het apparaat van het stroom wanneer het apparaat langdurig niet 
wordt gebruikt
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3. Gebruiks- en installatie instructies:
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal en controleer het apparaat op eventuele 
schade. Controleer vooral de aansluitpunten en op waterdichtheid
- Let op montagepositie en gebruik al het montagemateriaal nodig. 
- Zorg er voor dat de dimmer niet ergens wordt geïnstalleerd waar het apparaat 
wordt blootgesteld aan extreme weersomeestandigheden
- Sluit de dimmer aan op het stroom
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4. Reiniging en onderhoud:
- De dimmer’s behuizing is gefabriceerd uit robuust en onderhoudsvrij 
aluminium met een beschermende coating. 
Er zijn geen onderdelen welke onderhoud vereisen
- Voor reiniging, haal het apparaat van het stroom en wacht totdat het apparaat 
voldoende is afgekoeld
- Veeg het apparaat schoon met een pluis-vrij doek of een zachte borstel
- Gebruik voor het reinigen nooit schuurmiddelen, schrobborstels, en 
chemische reinigingsmiddelen!
- Om te beschermen tegen elektrische schokken en levensgevaar, dompel het 
snoer, de stekker, of welk ander deel dan ook nooit onder in water of een 
andere vloeistof

5. Apparaat resetten:
U kunt het apparaat resetten door de knop rechtsboven op het apparaat in te 
drukken. Zo hersteld het apparaat fabrieksinstellingen. Zie pagina 2.



6. Verwijdering:
In overeenstemming met Europese richtlijn 2001/96/EG betreffende gebruikte 
elektrische en elektronische apparaten (afgedankte elektronische en 
elektronische apparaten - apparatuur - AEEA), retourneer dan alle elektrische 
apparatuur die u niet langer wilt gebruiken dan naar de verzamelpunten die 
voor hun verwijdering zijn bedoeld. 

   Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet kan worden 
   behandeld als huishoudelijk afval, maar moet worden 
   ingeleverd bij een verzamelpunt voor elektrische recycling en  
   elektronische apparaten. Informatie over waar de apparatuur  
   kan worden weggegooid is verkrijgbaar bij uw gemeente.
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7. Klantenservice
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door daartoe bevoegd personeel
- Neem voor reparaties contact op met Holland Infrarood Techniek of een 
bevoegde elektriciën
- Onjuiste reparaties kunnen leiden tot gevaar voor de gebruiker en omgeving

De garantie dekt geen schade of defecten welke het gevolg zijn van wijzigingen, 
ongevallen, misbruik, verwaarlozing, commercieel gebruik of onjuist onderhoud. 
In lijn met ons beleid van voortdurende productontwikkeling behouden wij ons 
het recht om het product of documentatie te wijzigen zonder voorafgaande 
kennisgeving



8. Afstandsbediening
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KNOP FOTO KENMERK
Pijl omhoog Eén verwarmingsniveau 

omhoog

MAX De heater gaat meteen naar 
maximaal verwarmingsniveau

Pijl omlaag Eén verwarmingsniveau 
omlaag

ON De heater aanzetten:
Druk op ON, de dimmer heeft 
een soft start functie van 33% 
vermogen. 4 seconden nadat 
de dimmer is aangezet zal de 
dimmer automatisch naar het 

laatst ingestelde 
verwarmingsniveau gaan. Bij 

eerste gebruik gaat de 
heater na 4 seconden naar 

100% vermogen

OFF De heater uitzetten:
Druk op OFF, de dimmer zal 
naar standby modus gaan. 

(Het indicatielichtje zal 
branden)

- De afstandsbediening gebruikt 2 AAA 1.5V batterijen. Verwijder deze wanneer 
het apparaat langdurig niet wordt gebruikt.
- Gebruik hetzelfde type batterijen wanneer u de batterijen vervangt.
- De dimmer kan ook gebruikt worden met de knoppen op het apparaat wan-
neer de afstandsbediening niet langer werkt of kwijt is.
    - Vervang de batterijen op tijd.



9. App Installatie
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iOS:
1. Zoek op uw telefoon naar de App Store en open deze:

2. Klik op Search/Zoeken
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3. Klik op de searchbar

4. Typ in “sunkare heating”
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5. Klik op deze knop

6. Dubbelklik op uw aan/uit knop 
en bevestig de download
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Android
1. Zoek op uw telefoon naar de Play Store en open deze:

2. Klik op de searchbar
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3. type in “sunkare heating”

4. Druk vervolgens op deze app
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5. Druk op install/installeren

6. Wacht tot de download is 
voltooid, vervolgens is uw 

app geïnstalleerd



Holland Infrarood Techniek B.V.13
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