BRUKSANVISNING
MODELL: LWST-605 (dubbel), LWST-615 (enkel)
VÄGGSTRÖMBRYTARSÄNDARE MED SJÄLVLÄRANDE KOD

LWST-605 : dubbel, styr 2 olika kodinställningar.
LWST-615: enkel, styr 1 kodinställning.

FUNKTIONER:
● Väggströmbrytarsändare med AV/PÅ/DIMMER.
● En av 67 miljoner koder är fast inställd när produkten lämnar fabriken.
● Att använda AV eller PÅ hos LWST-605/LWST-615 sänder koder till mottagare som inlärningskod eller raderingskod.
● Kompatibel med ARC mottagare med självlärande kod (tex. LYCR-3500/1000/300, LCMR-1000/300, LWMR-210, LBUR-060)
● Sändarens räckvidd: 25 meter.

INSTALLATION:
1.

Skruva fast sändarens bas på väggen.

2.

Tryck fast ramen på sändarens bas.

3.

Tryck fast vipporna i ramen.

Bas

Ram
Vippor
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SÅ HÄR STÄLLER DU IN KODEN: inlärningsfunktion:
* Börja med att programmera din sändare med mottagaren.
* Anslut nätspänning till mottagaren.
* Tryck på inlärningsknappen på mottagaren en gång.
* Mottagarens lysdiod blinkar långsamt. Tryck vippomkopplaren på LWST-605/LWST-615 till läge “PÅ”.
* Lampan som är kopplad till mottagaren blinkar två gånger, koden är bekräftad och lysdioden slutar blinka.

SÅ HÄR ÄNDRAR ELLER RADERAR DU KODEN:
RADERA INDIVIDUELLT
* Tryck på inlärningsknappen en gång, lysdioden blinkar långsamt.
* Tryck vippomkopplaren på LWST-605/LWST-615 till läge
“AV”.
* Lampan som är kopplad till mottagaren blinkar två gånger, som bekräftelse.
* Upprepa proceduren om du vill ändra en inställning igen.

RADERA ALLA MINNEN * Tryck på mottagarens inlärningsknapp i 6 sekunder. Lysdioden blinkar kontinuerligt.
* Släpp knappen och tryck på den en gång till.
* Lampan som är kopplad till mottagaren blinkar två gånger, som bekräftelse.
* Alla programmerade minnen är raderade i mottagaren.

MOTTAGAREN HAR 6 MINNEN (SCENER):
* Självlärande MOTTAGARE har 6 scenminnen.
* Den kan programmeras med speciella effekter, enligt dina önskemål. Den kan programmeras att slå PÅ individuellt eller
programmeras med olika kombinationer av omkoppling.
* Det här betyder att en mottagare kan programmeras till maximalt 6 olika kombinationer.
Exempel : om det finns 3 mottagare, [mottagare 1 = golvlampa, mottagare 2 = sänglampa , mottagare 3 = taklampa]
Mottagare 2 kan styras med LWST-605 kanal 1,
Mottagare 1, 3 kan programmeras till LWST-605 kanal 2 (golvlampan och taklampan AV/PÅ samtidigt),
Mottagare 1,2,3 kan också programmeras till gruppfunktionen ALLA PÅ eller AV samtidigt, men samma kanal på
LWST-605 (golvlampan, sänglampan och taklampan AV/PÅ samtidigt).
I ovanstående inställningar tar mottagare 1, 2, 3 vardera upp 2 minnesplatser av 6 totalt. Olika kombinationer och inställningar
kan grupperas och styras från sändaren).

TILLÄMPNING:
Exempel 1:
* Installera LWST-605/LWST-615 bredvid sängen.
* När du ligger i sängen är det lätt att slå PÅ eller AV sänglamporna eller golvlampan.
LWST-605 (dubbel):

Kanal 1 styr sänglamporna;
Kanal 2 styr golvlampan.
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LWST-615 (enkel): en enda kanal styr både sänglamporna och golvlampan samtidigt.

Exempel 2:
* Installera LWST-605/LWST-615 bredvid dörren.
* När du går ut eller kommer in genom dörren är det enkelt att slå PÅ eller AV taklampan eller golvlampan.
LWST-605 (dubbel):

Kanal 1 styr taklampan;
Kanal 2 styr golvlampan.

LWST-615 (enkel): en enda kanal styr både taklampan och golvlampan samtidigt.

BYTE AV BATTERI:
TA UR BATTERIET
1.

Tryck på batterihållaren.

2. Batteriet ramlar ur hållaren.
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SÄTT I ETT NYTT BATTERI
1. Lägg batteriet i batterihållaren.

2.

Tryck fast batteriet i batterihållaren.

ANVÄNDNING:
AV/PÅ-funktion :
* Tryck vippan till PÅ-läget (upp) för att sätta på och till AV-läget (ner) för att stänga av.

DIMMER-funktion :
* För att styra dimmern, tryck vippan till läge “PÅ” två gånger (mottagarens lampa börjar lysa), tryck samma “PÅ”-knapp igen
och lampan stannar vid önskad ljusstyrka.
* För omedelbar avstängning, tryck vippan mot “AV”-läget.

SPECIFIKATIONER:
Frekvens: 433,92 MHz
Batteri: 3V CR2032 litiumbatteri (ingår)
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