
 

Beste Gebruiker, 

Uw groepenverdeler zorgt dat u op veilige wijze stroom kunt gebruiken in en om uw huis / 

bedrijfspand. Hij beschermt u tegen storingen of defecte apparaten, die zijn aangesloten op deze 

installatie. Leest u deze gebruiksaanwijzing goed door. Zo kan uw groepenverdeler optimaal zijn 

werk doen. In uitzonderlijke gevallen kan deze groepenverdeler namelijk de enige en laatste 

beveiliging zijn tegen het uitbreken van brand als gevolg van een storing! 

Belangrijk:  

� Druk tenminste 1 keer per maand op de knop ‘Test’. De aardlekschakelaar             

moet dan direct uitschakelen (en daarmee ook de apparaten die achter    

deze schakelaar zitten). Als de aardlekschakelaar uitgeschakeld is, staat  

er geen spanning meer op de groepen welke op deze aardlekschakelaar   

zijn aangesloten. 

� Vervolgens kunt u de aardlekschakelaar weer inschakelen door deze op ‘I’   

               te zetten. Indien de aardlekschakelaar niet uitschakelt; moet u direct uw   

                         elektro-installateur waarschuwen (R&S Techniek bv, tel: 038-3852020)  

                          i.v.m. een mogelijke storing of defect. 

Bediening aardlekschakelaar: 
 
Als de aardlekschakelaar uitschakelt, handelt u als volgt: 

� In één van de groepen, rechts naast of boven de aardlekschakelaar, is een storing 
opgetreden. Probeer het defect in op te sporen. 

� Lukt dit niet, dan kunt u alle automaten, welke achter de aardlekschakelaar zitten, 
uitschakelen door ze op ‘O’ te zetten. 

� Schakel vervolgens de aardlekschakelaar en één voor één de automaten weer in. 
� Bij inschakelen van de automaat waarachter de storing zit, schakelt de 

aardlekschakelaar opnieuw uit. 
� U weet dan in welk deel van uw installatie een storing of defect zit. Los de storing op en 

schakel aardlekschakelaar en automaten weer in. 
� Lukt dit niet, schakel dan de betreffende automaat – waarachter de storing zit – uit en 

laat die groep controleren door uw elektro-installateur. 
 

Bediening automaten: 
� Indien één van de automaten uitschakelt, kunt u na enige tijd proberen  

deze weer in te schakelen. 
 
 
 
 
 
 

Bediening hoofdschakelaar: 
� Indien u de gehele installatie in één keer wilt afsluiten van het elektriciteitsnet, kunt u de 

hoofdschakelaar uitschakelen, door deze op ‘O OFF’ te zetten. 

 
Bij storing kunt u bellen met: 
R&S Techniek BV 
Katoenstraat 24 
8281 JZ  Genemuiden 
038 3852030 
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