
NXT-T1 PRO / NXT-T2 PRO
VÄGGSÄNDARE

TEKNISK DATA

NXT-T1 PRO & NXT-T2 PRO

Strömkälla 1 x 3 V CR2032 

Radioprotokoll  
NXT by Nexa (433,92 MHz) 
System Nexa (433,92 MHz)

Räckvidd (NXT) upp till 300 m

Räckvidd (System Nexa) upp till 30 m

Minnesplatser 20 NXT + 20 System Nexa 

IP klassificering Inomhusbruk 

Mått inkl. bakstycke 70 x 70 x 16 mm

NEXA AB, DATAVÄGEN 37B, 436 32 ASKIM, SWEDEN

info@nexa.se  |  www.nexa.se

SVENSKA

NXT-T1 och NXT-T2  är batteridrivna väggsändare som ingår i NXT 
by Nexa. De monteras enkelt på en plan yta med självhäftande tejp 
eller med skruv ovanpå en väggdosa. Borrmall för montering av 
ramar med 2 fack eller fler kan laddas ner på www.nxtbynexa.se

Väggsändaren kan styra PÅ/AV- och dimmermottagare. NXT-T1 
och T2 kan ha upp till 20 NXT-mottagare och 20 System Nexa-
mottagare anslutna till varje kanal.  

SÄRKERHET  
Livsuppehållande utrustning: Använd aldrig Nexas produkter 
till livsuppehållande utrustning eller andra apparater där fel eller 
störningar kan få livshotande följder.
Reparation: Försök inte att reparera produkten. Produkten 
innehåller inga reparerbara delar. 
Vattentäthet: Produkten är inte vattentät. Se till att den alltid är 
torr. Fukt gör att elektroniken inuti fräts sönder och kan leda till 
kortslutning, fel och risk för elstötar. 
Rengöring: Rengör produkten med en torr trasa. Använd inte 
kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
Miljö: Utsätt inte produkten för stark värme eller kyla, eftersom det 
kan skada eller förkorta de elektroniska kretsarnas livslängd.

ÖVRIG INFORMATION
Räckvidd inomhus: Räckvidden är starkt beroende av lokala 
förhållanden, till exempel om det finns metaller i närheten. 
Exempelvis har den tunna metallbeläggning i energiglas med låg 
emissivitet negativ inverkan på radiosignalernas räckvidd. Det kan 
finnas begränsningar för användningen av enheten utanför EU. 
Om tillämpligt bör du kontrollera att enheten överensstämmer med 
lokala föreskrifter.
Störningar: Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som 
kan påverka prestandan och räckvidden. 

FABRIKSÅTERSTÄLLNING
1. Håll inne både ON och OFF knappen (på samma kanal).

2. Först lyser LED-indikatorn grön. När den sen blinkar grön en 
gång, släpp knapparna. 

3. Tryck ner båda knapparna igen och vänta till LED-indikatorn 
blinkar rött 3 gånger.

INSTALLATION
1. Sätt i batteriet i väggsändaren

2. Sammankoppla väggsändaren med en mottagare (se 
Sammankoppla).

3. Tryck fast väggsändaren framifrån i vald ram från Schneider 
Exxact eller ELKO (ingår ej). 

4. Montera vipporna på väggsändaren

5. Montera bakstycket på väggen med pilen uppåt.

6. Fäst ramen med väggsändare på bakstycket.

SAMMANKOPPLING

Med en NXT-mottagare
1.  Sätt NXT-mottagaren i inlärningsläge: Håll inne 

inlärningsknappen till LED lyser grönt. Släpp knappen och vänta 
till LED börjar blinka grönt (1 gång/sekund).  

2. Sätt väggsändaren i inlärningsläge: Håll inne ON- och OFF-
knappen samtidigt till LED börjar lysa grönt, släpp knapparna.

3. Sammankopplingen bekräftas av att LED på väggsändare blinkar 
grönt två gånger och lyser sedan grönt i två sekunder, grön LED 
på NXT mottagare slocknar.

Med en SYSTEM NEXA mottagare
1.  Sätt väggsändaren i inlärningsläge: Håll inne ON- och OFF-

knappen samtidigt till LED börjar lysa grönt, släpp och håll inne 
igen till LED börjar blinka grönt snabbt (2 gånger/sekund).

2. Sätt System Nexa mottagaren i inlärningsläge: Se manual för 
mottagaren.

3. Tryck på väggsändarens ON/PÅ-knapp (för att skicka signal) för att 
bekräfta sammankopplingen.

STYRNING

PÅ /AV Kort tryck

DIMRA UPP/NER med NXT by Nexa Tryck och håll inne

DIMRA UPP/NER med System Nexa
Tryck ”PÅ” två gånger för att starta 
dimmer, tryck ”PÅ” igen vid önskad 
dim-nivå

ON

OFF

ON

OFF

PÅ knapp 

VÄGGSÄNDARE, 1 KANAL 

BAKSIDA (NXT-T1/NXT-T2)

BAKSTYCKE (NXT-T1/NXT-T2)

HUVUDENHET 2 KANALER  

AV knapp 

LED-indikering

Batteri 

Declaration of conformity finns tillgänglig på www.nexa.se



NXT-T1 PRO/NXT-T2 PRO
VEGGSENDER

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

NXT-T1 PRO OG NXT-T2 PRO

Strømkilde 1 x 3 V CR2032 

Radioprotokoll  
NXT by Nexa (433,92 MHz) 
System Nexa (433,92 MHz)

Rekkevidde (NXT) opptil 300 m

Rekkevidde (System Nexa) opptil 30 m

Minneplasser 20 NXT + 20 System Nexa 

IP-klassifisering Innendørs bruk 

Mål inkl. bakstykke 70 x 70 x 16 mm

NEXA AB, DATAVÄGEN 37B, 436 32 ASKIM, SWEDEN

info@nexa.se  |  www.nexa.se

NORSK

NXT-T1og NXT-T2 er batteridrevne veggsendere som er inkludert 
i NXT by Nexa. De monteres enkelt på en flat overflate med 
selvklebende teip eller med skrue oppå en veggboks. Boremal for 
montering av rammer med 2 rom eller mer kan lastes ned fra www.
nxtbynexa.se

Veggsenderen kan styre PÅ/AV- og dimmermottaker. NXT-T1 og 
T2 kan ha opptil 20 NXT-mottakere og 20 System Nexa-mottakere 
koblet til hver kanal.  

SIKKERHET  
Livreddende utstyr: Bruk aldri Nexa-produkter til livreddende utstyr 
eller andre apparater der feil eller forstyrrelser kan ha livstruende 
følger.
Reparasjon: Ikke gjør forsøk på å reparere produktet. Produktet 
inneholder ingen reparerbare deler. 
Vanntetthet: Produktet er ikke vanntett. Påse at det alltid holdes 
tørt. Fuktighet gjør at elektronikken inni enheten ødelegges, og kan 
føre til kortslutning, feil og fare for elektrisk støt. 
Rengjøring: Rengjør produktet med en tørr klut. Bruk aldri 
kjemikalier, løsemidler eller aggressive rengjøringsmidler.
Miljø: Produktet skal ikke utsettes for sterk varme eller kulde, ettersom 
dette kan skade eller forkorte de elektroniske kretsenes levetid.

ØVRIG INFORMASJON
Rekkevidde innendørs: Rekkevidden avhenger i betydelig grad av 
lokale forhold, som hvorvidt det finnes metall i nærheten. Det tynne 
metallbelegget i energiglass med lav emissivitet har for eksempel 
en negativ virkning på radiosignalenes rekkevidde. Det kan finnes 
begrensninger for bruk av enheten utenfor EU. Om aktuelt, bør du 
kontrollere at enheten overholder lokale forskrifter.
Forstyrrelser: Alle trådløse enheter kan utsettes for forstyrrelser, 
som kan påvirke både ytelsen og rekkevidden. 

TILBAKESTILLING AV FABRIKKINNSTILLINGER
1. Holde inne både ON- og OFF-knappen (på samme kanal).

2. Først lyser LED-indikatoren grønt. Når den deretter blinker grønt 
én gang, slipper du knappene. 

3. Trykk inn begge knappene igjen, og vent til LED-indikatoren 
blinker rødt 3 ganger.

INSTALLASJON
1. Sett batteriet i veggsenderen

2. Koble veggsenderen sammen med en mottaker (se Koble 
sammen).

3. Trykk veggsenderen fast forfra i valgt ramme fra Schneider 
Exxact eller ELKO (følger ikke med). 

4. Monter vippebryterne på veggsenderen

5. Monter bakstykket på veggen med pilen vendt oppover.

6. Fest rammen med veggsenderen på bakstykket.

KOBLE SAMMEN

Med en NXT-mottaker
1.  Sett NXT-mottakeren i registreringsmodus: Hold inne 

registreringsknappen til LED-indikatoren lyser grønt. Slipp 
knappen, og vent til LED-indikatoren begynner å blinke grønt 
(1 gang/sekund).  

2. Sett veggsenderen i registreringsmodus: Hold inne ON- og 
OFF-knappen samtidig til LED-indikatoren begynner å lyse, og 
deretter slipper du knappene.

3. Sammenkoblingen bekreftes av at LED-indikatoren på 
veggsenderen blinker grønt to ganger og deretter lyser grønt i to 
sekunder. Grønn LED-indikator på NXT-mottakeren slukkes.

Med en SYSTEM NEXA-mottaker
1.  Sett veggsenderen i registreringsmodus: Hold inne ON- og 

OFF-knappen samtidig til LED-indikatoren begynner å lyse grønt. 
Slipp og holde inne igjen til LED-indikatoren begynner å blinke 
fort grønt (2 ganger/sekund).

2. Sett System Nexa-mottakeren i registreringsmodus: Se 
håndbok for mottakeren.

3. Trykk på veggsenderens ON/PÅ-knapp (for å sende signal) for å 
bekrefte sammenkoblingen.

STYRING

PÅ/AV Kort trykk

DIMME OPP/NED med NXT by Nexa Trykk og hold inne

DIMME OPP/NED med System Nexa
Trykk på "PÅ" to ganger for å starte 
dimmeren, og trykk på "PÅ" igjen når 
ønsket dimmenivå er nådd

ON

OFF

ON

OFF

PÅ-knapp 

VEGGSENDER, 1 KANAL 

BAKSIDE (NXT-T1/NXT-T2)

BAKSTYKKE (NXT-T1/NXT-T2)

HOVEDENHET, 2 KANALER  

AV-knapp 

LED-indikator

Batteri 

Declaration of conformity / Samsvarserklæring er tilgjengelig på www.nexa.se


