
ANVÄNDARINFORMATION

MIKROFON-FUNKTION

MONTERINGSINSTRUKTION

MSwitch Mic är en säkerhetsprodukt från CTM Lyng.

Mswitch Mic stänger automatiskt av strömtillförseln till de   
reläboxuttag som den är sammanparade med.

Fungerar tillsammans med följande produkt fr.o.m 
produktserie.nr: 1601-00001

• Alla Mstikk 1,6G reläboxuttag 

Vid svagt batteri, kommer mikrofonen larma med 2 pip och den 
röda dioden (LED1)  blinkar var 5:e minut.

Mikrofonen lyssnar efter ljudlarmet från brandvarnaren.

När larmet startar, registrerar mikrofonen detta och efter 
5-15 sekunder kommer reläboxuttaget att stängas av.

Mikrofonen kommer att larma så länge brandvarnaren lar-
mar: Tre pip och den röda dioden (LED1) blinkar 3 gångar var 
10:e sekund.

Mikrofonen slutar att larma när brandvarnaren slutar att 
larma.

För att återställa mikrofonen och att reläboxuttaget skall 
aktiveras igen, ett kort tryck tryck på knappen (SW1) på 
mikrofonen.

OBS! Genomför parning och test av mikrofonen före 
den monteres. Se sidan 5.

Mikrofonen skall monteres i taket, 5-10 cm från 
brandvarnaren.
 
OBS! Larmljudet från brandvarnaren måste vara minst 
75dB.

1. Fäst bakstycket med tejp eller medföljande skru-
var.

2. Monteras med pilen på bakstycket, mot  
brandvarnaren.

3. Lägg mikrofonen på bakstycket och vrid fast 
medurs.

TIPS: Programmera alla enheterna i ett anlägg-
ningen innan monteras fast produkterna. Detta 
för att enklare testa utrustningen.
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Mswitch Mic 
Artikelnr: 263060101

E-nr: 1330298

Teknisk data

Dimensioner:
HxD  

24 x 58 mm

Batteri: 
1x CR2450

Frekvens: 
868,100 MHz

Sändareffekt: 
+5dBm

Batteritid: 
4 år

 

PARNING

TEST AV KOMMUNIKATION

TEST AV MIKROFONEN

Programmera Mswitch Mic till att kommunicera med 
en eller flera enheter av Mstikk Reläbox/Mkomfy spis-
vakt.

Alternativ 1 (Utförs endast av behörig person)

1. Ett kort tryck på knappen SW1 på reläboxen.  
Gul diod startar att blinka med  2 sek. intervall.  
Enheten står nu i parningsläge, i 60 sekunder.

2. Håll in knappen på Mikrofonen (SW1), och sätt i 
batteriet.  
Mikrofonen kvitterar med 2 korta pip när batteriet 
är inmonterat. Fortsätt att hålla in knappen på mik-
rofonen tills att den piper 3 gånger.

Alternativ 2 (Kan utföras av alla)

1. Aktivera parningsläge genom att bryta ström-
men till reläboxen i ca 5sek. efter att den har blivit 
strömsatt igen är nu enheten i parningsläge, i 60 
sekunder.

2. Håll in knappen på Mikrofonen (SW1), och sätt i 
batteriet.  
Mikrofonen kvitterar med 2 korta pip när batteriet 
är inmonterat. Fortsätt att hålla in knappen på Mik-
rofonen tills att den piper 3 gånger. 

3. Bryt på nytt strömmen till reläboxen i ca 5 sek. 
Detta måste utföras inom 60 sek efter att par-
ningsläget har aktiverats.

För att testa kommunikationen mellan mikrofonen 
och Mstikk reläboxuttag, kan man med några korta 
tryck på knappen, (SW1) på mikrofonen. Dioden för 
radiokommunikation i reläboxuttaget kvitterar med 
en blinkning för respektive knapptryckningar.

1. Håll in testknappen på brandvarnaren i 20  
sekunder. Mikrofonen lyssnar på larmet, och 
kommer efter 5-15 sekunder slå av den parade 
reläboxuttaget.

2. Mikrofonen larmar, tre pip och den röda dioden 
(LED1) blinkar tre gånger. Den parade reläboxut-
taget är avstängd, dioden för att relät är inkop-
plat lyser inte. 

3. Stäng av larmet med ett kort tryck på knappen 
(SW1) på mikrofonen, och dioden för inkopplat 
relät är tänd, strömmen är tillbaka.
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CTM Lyng AS vårt systerbolag, är en av Norges främ-
sta producent och leverantör av säkerhetsprodukter 
till hemmet, Välfärdsteknologi, Energieffektivisering, 
samt ljus och värmestyrning, för alla typer byggnader, 

känt under varunamn som 
Mkomfy®, VERN, Microsafe® och Centrol®. 

Vi erbjuder allt från utveckling av  
produkter till produktion och distribution.  

Våra produktionslokaler i Trondheim har en av  
Europas mest moderna maskinpark.

CTM Lyng AB
Malmskillnadsgatan 45

111 38 Stockholm 

Tack till dig som vald en produkt från oss!

För mer information, besök oss på 
www.ctmlyng.se

Ett Tryggt och Säkert Boende

Installation- och Bruksanvisning
Gäller för produktserie.nr fr.o.m. 1601-00001


