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Dimmer para lâmpadas de halogênio/incandescentes com receptor  
de radiofrequência
MRF2-600M 120 V~    60 Hz   600 W (unipolar ou multilocal)
Dimmer para lâmpadas de halogênio/incandescentes/baixa voltagem magnética  
com receptor de radiofrequência
MRF2-6MLV  120 V~    60 Hz   600 W Halogênio/Incandescente    

600 VA / 450 W baixa voltagem magnética (unipolar ou multilocal)
MRF2-10D-120  120 V~    60 Hz   1 000 W Halogênio/Incandescente    

1 000 VA / 800 W baixa voltagem magnética (unipolar ou multilocal)
Dimmer acessório
MA-R  120 V~    60 Hz   8,3 A MSC-AD 120 V~    60 Hz   8,3 A

Notas importantes. Leia antes de instalar.
1.  CUIDADO! Ao instalar dimmers para lâmpadas incandescentes/de halogênio — Para reduzir o risco de  

superaquecimento e possíveis danos a outros equipamentos, NÃO use para controlar receptáculos, aplicações  
operadas por motor, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de baixa voltagem, lâmpadas fluorescentes compactas  
(Economia de energia) ou aplicações alimentadas por transformador.

2.  CUIDADO! Ao instalar dimmers para lâmpadas incandescentes/de halogênio/baixa voltagem magnética —  
Para reduzir o risco de superaquecimento e possíveis danos a outros equipamentos, NÃO use para controlar  
receptáculos, aplicações operadas por motor, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas fluorescentes compactas  
(Economia de energia) ou lâmpadas eletrônicas de baixa voltagem. 

3.  CUIDADO! A operação de um circuito de baixa voltagem com dimmer com todas as lâmpadas queimadas ou removidas  
pode resultar em um fluxo de corrente acima dos níveis normais. Para evitar o possível superaquecimento ou falha do  
transformador, a Lutron recomenda enfaticamente o seguinte: Não opere a menos que as lâmpadas instaladas estejam funcionando. Substitua as lâmpadas queimadas o mais rápido 
possível. Use transformadores que incorporam proteção térmica ou enrolamentos primários de transformador com fusível para evitar falhas prematuras devido à sobrecarga na corrente.

4.  A instalação elétrica deve ser feita de acordo com as normas locais e nacionais.
5.  Se não houver uma “forma de aterramento” dentro da caixa de embutir, o Código Nacional de Eletricidade de 2011 (2011 National Electrical Code® - NEC®) permite que um controle seja 

instalado como um substituto, se 1) um espelho não metálico e não combustível for usado com parafusos não metálicos ou 2) o circuito for protegido por um interruptor diferencial por 
falha no aterramento (GFCI). Ao instalar um controle de acordo com esses métodos, tampe ou remova o fio verde antes de parafusar o controle na caixa de embutir.

6.  Não pinte os dimmers e nem os dimmers acessórios.
7.  Os dimmers não são compatíveis com os interruptores padrão de 3 ou 4 vias. Use somente com dimmers acessórios Lutron®.
8.  Em qualquer circuito de 3 ou 4 vias, use apenas um dimmer com até 9 dimmers acessórios.
9.  Não use onde a carga total é maior que a classificação indicada no Diagrama de redução de carga abaixo. 
10.  Não use onde a carga total é inferior a 50 W / VA.
11.  Funciona entre 0 °C e 40 °C (32 °F e 104 °F).
12. Apenas para uso interno.
13.  É normal que os dimmers fiquem quentes durante o funcionamento.
14.  Para a caixa de embutir, recomenda-se uma profundidade mínima de 64 mm (2,5 pol).
15.  O comprimento máximo entre o dimmer e o dimmer acessório mais distante é de 76 m (250 pés).
16.  Limpe somente com um pano macio e úmido. Não use produtos químicos.
17.  NÃO misture produtos de controle de iluminação MRF e MRF2 no mesmo sistema. Os produtos NÃO são compatíveis, entre em contato com o Centro de suporte técnico Lutron.
18. Os controles devem ser montados na vertical. Consulte o selo no controle para obter o posicionamento correto.
19. NÃO execute a fiação enquanto o disjuntor estiver ligado. Poderão ocorrer danos permanentes ao dimmer.
20. NÃO use dimmers tipo incandescente/de halogênio ou transformador eletrônico de baixa voltagem para iluminação de baixa voltagem magnética.
21. Poderão ser configurados até 10 controles Maestro Wireless® para trabalhar em conjunto.

Instalação múltiplas
Ao instalar mais de um controle na mesma caixa de embutir, a capacidade máxima de carga será reduzida. Não é necessário reduzir a carga para interruptores associados.
Consulte o Diagrama de redução de carga abaixo.

Informações da FCC:
NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites  
para dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC.  
Estes limites visam oferecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais  
em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia  
de radiofrequência e se não for instalado e usado de acordo com as instruções,  
pode causar interferência nociva à recepção de rádio ou televisão, que pode ser 
determinada desligando e ligando o equipamento. Recomenda-se que a interferência 
possa ser resolvida por meio de uma ou mais das seguintes medidas:
•  Mude a direção ou a localização da antena de recepção.
•  Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
•  Conecte o equipamento a uma saída em um circuito diferente daquele  

ao qual o receptor está conectado.
•  Consulte o distribuidor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.
Cuidado: alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Lutron 
Electronics Co. podem invalidar a autorização do usuário para operar este equipamento.
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas FCC. A operação  
está sujeita às duas condições abaixo:

(1)  Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
(2)  Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida,  

incluindo a que possa causar funcionamento indesejado.

Garantia limitada
(Válida somente nos E.U.A., Canadá, Porto Rico e Caribe).
A Lutron, a seu critério, reparará ou substituirá qualquer unidade com defeito de material ou fabricação 
dentro do período de um ano a partir da data de compra. Para atendimento em garantia, devolva a unidade 
ao revendedor ou a envie à Lutron - 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299 - com postagem 
pré-paga.
Esta garantia substitui todas as dEmais garantias ExPlícitas. a garantia imPlícita dE 
mErcantabilidadE é dE um ano a Partir da data dE comPra. Esta garantia não cobrE o 
custo dE instalação, dEsmontagEm ou rEinstalação E nEm dE danos rEsultantEs dE mau 
uso, abuso, ou ProblEmas causados Por montagEm ou instalação Elétrica inadEquada. 
Esta garantia não cobrE danos EvEntuais ou consEquEnciais. a rEsPonsabilidadE da 
lutron rElativa a qualquEr rEivindicação rEFErEntE a danos causados ou rElacionados 
a Fabricação, vEnda, instalação, EntrEga, ou uso do Produto não dEvE sEr dE valor 
suPErior ao PrEço da unidadE.
Esta garantia fornece direitos legais específicos e pode haver outros direitos que variam de estado  
para estado (nos E.U.A.). Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais  
ou consequenciais ou a limitação da duração de uma garantia implícita, sendo assim as limitações  
acima podem não se aplicarem. 
Lutron, Claro, Maestro, Maestro Wireless, Satin Colors, e o logotipo sunburst são marcas comerciais 
registradas e FASS é uma marca comercial da Lutron Electronics Co., Inc. NEC é marca registrada da 
National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. © 2011 Lutron Electronics Co., Inc.

Configuração
Importante: configure o controlador sem fio ou o sensor para um dimmer antes de usá-lo.

Pressione e mantenha pressionado o botão do dimmer (Figura 1)  
por aproximadamente 6 segundos. Assim que todos os LEDs comecem  
a piscar lentamente, solte o botão e vá para o passo 2.

Pressione e mantenha pressionado o botão Off (Desligar) do controlador  
sem fio (Figura 2) ou g do Sensor (Figura 3) por aproximadamente  
6 segundos.
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Solução de problemas
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3 Assim que o dimmer armazena o controlador sem fio ou o sensor, 
os LEDs e a carga piscarão 3 vezes e o dimmer sairá do modo  
de configuração.

Repita os passos 1-3 para configurar vários controladores sem fio  
ou sensores para um dimmer. Repita os passos 1-3 para configurar  
um controlador sem fio ou sensor para vários dimmers.

Modelo Tipo de carga Gang simples Extremo final 
do Gang

Meio  
do Gang

MRF2-600M Halogênio/incandescente 600 W 500 W 400 W

MRF2-6MLV Halogênio/incandescente 600 W 500 W 400 W

Transformador eletromagnético de baixa voltagem* 600 VA / 450 W 500 VA / 400 W 400 VA / 300 W

MRF2-10D-120 Halogênio/incandescente 1 000 W 800 W 650 W

Transformador eletromagnético de baixa voltagem* 1 000 VA / 800 W 800 VA / 600 W 650 VA / 500 W

Diagrama de redução de carga

Operação do dimmer Aplicações com  
diversos dimmers
Caso sejam configurados vários dimmers 
Maestro Wireless® para o mesmo controlador 
sem fio, eles funcionarão da seguinte forma:
Pressionando o botão On (Ligar) no • 
controlador sem fio dos dimmers fará 
com que todos os dimmers se liguem 
completamente.
Pressionando o botão Off (Desligar) no • 
controlador sem fio fará com que todos  
os dimmers se desliguem completamente.
Pressionando o botão Raise (Aumentar) no • 
controlador sem fio fará com que o dimmer 
se ligue e aumente gradualmente  
a intensidade de iluminação.
Pressionando o botão Lower (Abaixar)  • 
no controlador sem fio fará com que o 
dimmer diminua gradualmente a intensidade 
de iluminação.

Pressione o botão Options (Opções)
Aperte uma vez quando o dimmer estiver • 
desligado: as luzes se acenderão suavemente 
até a intensidade definida previamente.
Aperte uma vez quando o dimmer estiver • 
ligado: As luzes se apagarão suavemente até 
desligarem.
Aperte duas vezes rapidamente:•  As luzes 
se acenderão rapidamente com intensidade 
máxima.
Pressione e segure quando o dimmer estiver • 
ligado: Cada vez que o dimmer for desligado, 
poderá ser ativado um retardo de desvanecimento 
até DESLIGADO. Enquanto pressiona o botão, o 
LED atual começará a piscar. Esse LED piscando 
representa 20 segundos de retardo antes que as 
luzes desvaneçam até DESLIGAREM.

Controle de atenuação
Pressione para aumentar a intensidade.
Pressione para reduzir a intensidade.
LEDs 
Indicadores do nível de luz.
FASS™ - Front Accessible 
Service Switch (Interruptor  
de serviço acessível pela frente)
Aviso importante:
Para substituir a lâmpada,  
é aconselhável que a fonte de 
alimentação esteja desativada, 
removendo o interruptor FASS™  
do dimmer. 
Para realizar outros procedimentos 
que não seja a troca rotineira da 
lâmpada, a fonte de alimentação 
deve estar desconectada do painel 
elétrico principal.

*A potência máxima das lâmpadas é determinada pela taxa de eficiência do transformador, normalmente de 70 a 85%. Para saber a eficiência real do transformador, consulte o fabricante da 
lâmpada ou do transformador. A potência aparente (VA) total do(s) transformador(es) não deve ser superior à do dimmer.

Sintomas Causas possíveis

A carga não acende  
ou os LEDs não 
acendem.

O interruptor FASS•	 ™ no dimmer (ou dimmer 
acessório) está na posição Off (desligado).
A(s) lâmpada(s) está(ão) queimadas.•	
O disjuntor está desligado ou desarmado.•	
A carga não está bem instalada.•	
Cabeamento incorreto. Ligue para o Centro  •	
de suporte técnico Lutron.

A luz não responde  
ao controlador sem  
fio de radiofrequência  
ou ao sensor.

O dimmer não armazenou o controlador sem fio  •	
ou o sensor; consulte Configuração.
O dimmer já recebeu e já respondeu a um comando •	
ou já está na configuração de iluminação solicitada 
pelo controlador sem fio ou pelo sensor.
O controlador sem fio ou o sensor está fora  •	
do alcance de operação.
As baterias do controlador sem fio ou do sensor •	
estão fracas.
As baterias do controlador sem fio ou do sensor •	
estão instaladas incorretamente.

Quando no modo 
Configuração,  
os LEDs piscam  
quando tentam 
configurar com  
o controlador  
sem fio ou sensor.

O número máximo de controladores sem fio ou sensores  •	
já foi configurado no dimmer (não é possível adicionar  
mais controladores sem fio ou sensores). Para remover  
um controlador sem fio ou sensor configurado 
anteriormente pressione o botão On (ligar)  
do controlador sem fio ou do sensor três vezes,  
na terceira vez mantenha durante 3 segundos  
e em seguida pressione mais três vezes. Isto removerá 
o controlador sem fio de todos os dimmers ou 
interruptores que foram configurados anteriormente.

Para armazenar a configuração de iluminação favorita, ajuste todos os 
dimmers controlados por um controlador sem fio para a configuração 
de iluminação desejada, em seguida pressione e mantenha pressionado 
o botão Preset (pré-programação) no controlador sem fio por 
aproximadamente 6 segundos até que todos os LEDs no dimmer  
parem de piscar. Assim que uma configuração de iluminação favorita  
esteja configurada, pressionar o botão Preset (pré-programação) fará  
com que cada dimmer volte para a configuração de iluminação favorita.
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Assistência técnica
Caso tenha dúvidas quanto à instalação ou operação deste produto,  
ligue para o Centro de Suporte Técnico da Lutron. 
Ao ligar, forneça o número exato do modelo.

E.U.A. e Canadá: México:
1.800.523.9466 +1.888.235.2910
(24 horas / 7 dias)

 Outros países Fax:
+1.610.282.3800 +1.610.282.1243
8:00 – 20:00 ET

www.lutron.com

® Wireless®

(01) 7898525200028

0839-11-6852Modelo: MRF2-6MLV

(01) 7898525200011

0839-11-6852Modelo: MRF2-600M

(01) 7898525200042

0839-11-6852Modelo: MRF2-10D-120

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem 
direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de  
estaçoes do mesmo tipo e não pode causar interferência a 
sistemas operando em caráter primário.

Extremo final 
do gang

Extremo final 
do gang

Extremo final 
do gang

Extremo final 
do gang

meio  
do gang



Instalação

1 DESLIGUE a unidade
DESLIGUE a alimentação no 
disjuntor (ou remova o fusível).

2 Desinstalção do espelho e do interruptor
Remova os parafusos de instalação do espelho e do interruptor.
Retire com cuidado o interruptor da parede (sem retirar os fios). 

3 Identificando o tipo de circuito e o fio no terminal COMUM dos interruptores

3a – Controle de localização única

Terra
(fio de cobre 
desencapado  
ou fio verde)

Um interruptor controlando uma lâmpada:
Esse interruptor será unipolar. O interruptor terá fios isolados conectados a dois parafusos de mesma  
cor e a um parafuso verde aterrado.

3b – Controle de localização dupla

Marcação

Parafuso de cor 
diferente (Comum)

Terra
(fio de cobre 
desencapado  
ou fio verde)

Dois interruptores controlando uma lâmpada:
Os dois interruptores serão de 3 vias. Cada um deles terá fios isolados ligados a três parafusos e um parafuso 
verde aterrado. Um destes fios é ligado a um parafuso de cor diferente (não verde) ou identificado como COMUM. 
Identifique este fio nos dois interruptores para reconhecê-lo durante a instalação.

3c – Controle de três ou mais locais

Marcações

Nota: a posição  
do parafuso pode 
estar diferente  
no interruptor.

Parafusos de mesma 
cor ou com marcação 
IN (entrada) ou OUT 
(saída) Terra (fio de cobre 

desencapado ou fio verde)

Três ou mais interruptores controlando uma lâmpada:
Dois interruptores serão de três vias e os outros de quatro vias. Marque os interruptores de três vias de acordo 
com o diagrama localização dupla acima. O interruptor de quatro vias terá fios isolados conectados a quatro 
parafusos e um parafuso verde aterrado. Marque os dois fios isolados de mesma cor que estão conectados  
a parafusos de cores diferentes. Siga este procedimento para cada um dos interruptores de 4 vias.

4 Desconectando os fios do interruptor
nota importante: o interruptor de parede pode ter dois fios ligados ao mesmo parafuso (veja, como exemplos, as figuras abaixo). Com uma fita, junte 
esses dois fios antes de desligá-los. Ao fazer a instalação, ligue os fios ao dimmer da mesma maneira que eles foram ligados ao interruptor.

Um fio no orifício com 
fiação e um ao parafuso.

Um fio contínuo  
até o parafuso.

Terminais a pressão:  
Insira a chave de fenda. Puxe o fio para fora.

Terminais parafusados:  
Gire os parafusos para soltá-los.

Fio enrolado:  
Gire o parafuso para soltá-lo.

5 Fiação
Ao fazer conexões dos cabos, utilize os comprimentos e combinações de fio recomendados para o conector de cabo fornecido.
Nota: todos os conectores de cabo fornecidos são adequados somente para cabos de cobre. Para cabos de alumínio, consulte um eletricista.

Conector de cabo:
Use para ligar o cabo terra 
de 2,5 mm2 (14 AWG)  
ou de 4,0 mm2 (12 AWG)  
ao cabo terra do dimmer  
de 0,75 mm2 (18 AWG).

Gire com firmeza  
o conector de cabo.

Terminais a pressão: 
Insira completamente os cabos.

nota: Os terminais a pressão devem 
ser usados somente  
com cabos de cobre sólido  
de 2,5 mm2 (14 AWG). NÃO use 
cabos trançados ou torcidos.

Terminais de parafuso: 
Aperte com firmeza. 
Nota: os terminais de parafuso 
devem ser usados somente 
com cabos de cobre sólido 
de 2,5 mm2 (12 AWG) ou de  
1,5 mm2 (14 AWG). NÃO use 
cabos flexíveis ou trançados.

Para instalações com mais de um controle na caixa de embutir, consulte a seção Instalações múltiplas antes de começar.• 
Ao fazer ligações no dimmer ou no dimmer acessório, use o parafuso ou os terminais de pressão.• 
Antes da instalação, ligue todos os controles.• 

5a – Controle de localização única

Terra

Fio verde

Parafuso preto

Parafuso de latão Dimmer Conectando o dimmer:
Conecte o fio • verde de aterramento no dimmer no fio de cobre desencapado ou no fio 
verde de aterramento na caixa de embutir. (Consulte a Nota importante 5 do outro lado.)
Conecte os fios remanescentes removidos do interruptor no terminal de parafuso • preto 
no dimmer.
Conecte o fio remanescente removido do interruptor no terminal de parafuso de • latão 
no dimmer.
Aperte o terminal de parafuso • azul no dimmer. Ele não é usado em circuitos unipolares.

Diagrama de fiação para um local

Azul

Ativo

120 V~ 
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Neutro
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5b – Controle de localização dupla
Uma localização será substituída por um dimmer e as outras por dimmers acessórios.

Terra

Marcação

Fio verde
Parafuso preto

Parafuso de latão

Parafuso azul

Conectando o dimmer:
Conecte o fio • verde de aterramento no dimmer no fio de cobre desencapado ou no fio verde de aterramento na caixa de embutir.  
(Consulte a Nota importante 5 do outro lado.)
Conecte o fio identificado removido do interruptor no passo 3b ao terminal de parafuso • preto no dimmer.
Conecte um dos fios remanescentes removidos do interruptor no terminal de parafuso de•  latão no dimmer.
Conecte o fio remanescente removido do interruptor (observe a cor do fio) no terminal de parafuso • azul no dimmer.

Terra

Marcação

Fio verde

Parafuso preto

Parafuso  
de latão

Parafuso azul Conectando dimmer acessório (MA-R):
Conecte o fio • verde de aterramento no dimmer acessório  
no fio de cobre desencapado ou no fio verde de 
aterramento na caixa de embutir.  
(Consulte a Nota importante 5 do outro lado.)
Conecte o fio identificado no passo 3b no terminal  • 
de parafuso preto no dimmer ou dimmer acessório.
Conecte o fio da mesma cor conectado ao terminal  • 
de parafuso azul no dimmer (cor do fio observada acima)  
no terminal de parafuso azul no dimmer acessório.
Conecte o fio remanescente removido do interruptor  • 
ao terminal de parafuso de latão no dimmer acessório.

Azul
Quente/

Vivo

120 V~ 
60 Hz

Azul

Neutro

Lâmpada

Latão Latão

Preto

Preto
VerdeVerde

Terra Terra
Caixa  
de embutir

Dimmer ou  
dimmer acessório

Dimmer ou  
dimmer acessório

Caixa  
de embutir

Diagrama de fiação para dois locais

5c – Controle de três ou mais locais
Uma localização será substituída por um dimmer e as outras por dimmer acessórios. Somente um dimmer pode ser usado com até nove dimmers acessórios.

Terra

Marcações

Fio verde

Parafuso preto

Parafuso de latão Parafuso 
azul

Dimmer 
ou dimmer 
acessório

Substitua o(s) interruptor(es) de 4 vias:
Nota: os interruptores de 4 vias podem ser substituídos por um dimmer ou um dimmer acessório.
Conecte o fio • verde de aterramento no dimmer ou dimmer acessório no fio de cobre desencapado ou no fio verde de aterramento  
na caixa de embutir. (Consulte a Nota importante 5 do outro lado.)
Conecte os dois fios identificados no passo 3c (observando sua cor) no terminal de parafuso•  azul no dimmer ou dimmer acessório  
(um fio no parafuso e outro no terminal de pressão).
Conecte um dos fios remanescentes removidos do interruptor no terminal de parafuso • preto no dimmer ou dimmer acessório.
Conecte o fio remanescente removido do interruptor no terminal de parafuso de • latão no dimmer ou dimmer acessório.

Terra

Marcação

Fio verde

Parafuso preto

Parafuso de latão Parafuso azul

Dimmer 
ou dimmer 
acessório

Substitua o interruptor de 3 vias:
Conecte o fio • verde de aterramento  
no dimmer ou dimmer acessório no fio  
de cobre desencapado ou no fio verde  
de aterramento na caixa de embutir.  
(Consulte a Nota importante 5 do outro lado.)
Conecte o fio identificado no passo 3b  • 
no terminal de parafuso preto no dimmer  
ou dimmer acessório.
Conecte o fio da mesma cor conectado ao • 
terminal de parafuso azul no dimmer ou dimmer 
acessório que substituiu um interruptor de  
4 vias (cor do fio observada acima) no terminal  
de parafuso azul no dimmer ou dimmer acessório.
Conecte o fio remanescente removido do • 
interruptor no terminal de parafuso de latão  
no dimmer ou dimmer acessório.

Azul
Quente/

Vivo

120 V~ 
60 Hz

Azul

Neutro

Lâmpada

Latão Latão

Preto

Preto
VerdeVerde

Terra Terra
Caixa de 
embutir

Dimmer ou  
dimmer acessório

Dimmer ou  
dimmer acessório

Dimmer ou  
dimmer acessório

Caixa de 
embutir

AzulLatão

Preto
Verde

Terra

Caixa de 
embutir

Diagrama de fiação de três ou mais locais

Centro de Suporte Técnico Lutron 1.800.523.9466 24 horas / 7 dias por semana

www.lutron.com

Ligue
LIGUE a alimentação no disjuntor (ou reinstale o fusível).

Aperte os 
parafusos.

Alinhe  
o dimmer 
e aperte os 
parafusos.

Instalando os interruptores na caixa de embutir
Acomode os fios cuidadosamente na caixa de embutir, instale e alinhe o dimmer (e os dimmers acessórios).
Prenda os espelhos Claro® ou Satin Colors® (vendidos separadamente).   

Peligro de descargas eléctricas. Puede causar lesiones 
graves o letales. Corte el suministro eléctrico en 
el magnetotérmico antes de instalar la unidad.PRECAUCIÓN

Gevaar voor elektrische schokken. Gevaar voor ernstig 
of fataal letsel. Schakel voor de installatie van de 
eenheid met de hoofdschakelaar de stroom uit.WAARSCHUWING

WARNING
Shock Hazard.  May result in serious injury or death.  
Turn off power at circuit breaker before installing the unit.

Perigo de choque. Pode provocar graves lesões ou morte. 
Desligue a alimentação no disjuntor antes de instalar a unidade.AVISO

Risque de choc. Peut entraîner de graves blessures 
ou la mort. Couper l’alimentation au niveau 
du disjoncteur avant d’installer l’appareil.AVERTISSEMENT

Lebensgefahr. Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen. 
Vor Installation des Geräts den Strom am Sicherungs-
automaten abstellen.ACHTUNG

Опасность поражения электрическим током. Вероятность 
получения тяжелых травм или смертельного исхода. 
Перед тем как приступить к установке устройства, 
отключить питание выключателем цепи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

警告

Apare ou retire o isolamento dos fios da caixa de embutir no comprimento indicado pelo medidor de corte, na parte posterior do dimmer.
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