
Vi vill gratulera dig till köpet av denna högkvalitativa ESYLUX-produkt. För att försäkra dig om en problemfri
användning bör du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant och förvara den så att du kan ta fram och läsa den
igen vid behov.

1 • SÄKERHETSANVISNINGAR

Produkten är enbart avsedd för fackmässigt bruk (enligt beskrivningen i bruksanvisningen).
Ändringar, modifieringar eller lackeringar får inte utföras eftersom detta leder till att alla garantier
ogiltigförklaras. 
Defekta eller skadade batterier ska lämnas till återvinning.

2 • BESKRIVNING

ESYLUX IR-fjärrkontroll Mobil-PDi/User är en fjärrkontroll för slutanvändaren och kan användas
tillsammans med följande ESYLUX-närvarodetektorer:
• PD 360i/24 DIM (Master) art.nr EM10425073
• PD 360i/24 DIMplus (Master) art.nr EM10425226 (från och med version 0740B)
• PDE 360i/24 DIM (Master) art.nr EM10425202
• PDC 360i/24 KNX art.nr EM10450105
• PD 180i/KNX art.nr EM10450501
Enkel och bekväm till- och frånkoppling samt avbländning (dimmer) direkt från golvet, utan behov
av stege eller verktyg.
Två individuella belysningsscener kan spelas upp med en knapptryckning.

3 • IDRIFTTAGNING

Batterier medföljer fjärrkontrollen vid leverans. Före idrifttagning måste du dra bort skyddsfolien
mellan batteriet och kontakten (fig. 1).
För att få optimal mottagning riktar du fjärrkontrollen mot detektorn vid programmeringen.
Observera att vid direkt solljus kan standardräckvidden på ca 6 m reduceras kraftigt på grund av
den infraröda andelen i solstrålningen.

OBS: När det gäller detektorerna PD 360i/24 DIM och PD 360i/24 DIMplus måste reglaget på enheten
vara inställt till symbolen ”            ” annars kan fjärrkontrollen inte användas.

4 • FÖRKLARING TILL KNAPPAR OCH FUNKTIONER  – SE NEDAN

5 • ANVÄNDNING

5.1 Manuell avbländning (dimmer) av ljuskanal c1 eller c2
Genom att trycka en gång på knappen      aktiverar du en cyklisk dimmerfunktion som långsamt
förändrar ljusstyrkan mellan 100% och 10% tills önskad ljusstyrka uppnåtts, vilket du bekräftar
genom att trycka på knappen      .
Det inställda ljusvärdet används så länge som det personer uppehåller sig i rummet. När
personerna lämnar bevakningsområdet återgår närvarodetektorn till det tidigare läget (driftläget)
när efterlystiden har gått.

5.2 Till- och frånkoppling av ljuskanal c1 eller c2
Genom att trycka på knappen      tänder du belysningen som ställs in till det förinställda
ljusvärdet.

Om du trycker på knappen      en gång till släcker du belysningen.

OBS: Om konstljuset har tänts manuellt trots högre ljusstyrka i rummet (omgivningens ljusvärde är 
högre än det inställda ljusvärdet) förblir belysningen tänd så länge som rörelse detekteras 
(ljusmätningen är avaktiverad).
Om konstljuset har släckts manuellt, förblir belysningen släckt så länge som inga rörelser detekteras. 
Efter den sista detekterade rörelsen återgår närvarodetektorn till det tidigare läget när efterlystiden 
har gått.
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5.3 Till- och frånkoppling av ljus-/VVK-kanal c3 (värme-ventilation-klimat)
Tryck på knappen      för att koppla till ljus-/VVK-kanalen.

Om du trycker på knappen      en gång till kopplas ljus-/VVK-kanalen från.

Kanalen förblir till- respektive frånkopplad så länge som personer uppehåller sig i rummet. Om
personerna lämnar bevakningsområdet återgår närvarodetektorn till det tidigare läget efter att
efterlystiden har gått.

5.4 4 timmar ”permanent PÅ/AV” för ljus-/VVK-kanal c3 (värme-ventilation-klimat)
Genom att trycka på knappen      kan ljus-/VVK-kanalen när som helst kopplas till och fortsätta
vara aktiverad under fyra timmar. 

Genom att trycka en gång till på knappen      kan ljus-/VVK-kanalen kopplas från och fortsätta
inaktiverad under fyra timmar. När fyra timmar har passerat återställs detektorn till det inställda
driftläget.

Du kan avbryta funktionen 4 h ON/OFF innan de fyra timmarna har gått genom att trycka på
knappen      .

OBS: När funktionen 4 h ON/OFF är aktiverad reagerar detektorn inte längre på rörelser.

5.5 Scen 1/Scen 2
Ett ljusvärde som har ställts in i förväg med hjälp av knapparna c1 och c2 sparas som ”Scen 1 ”
respektive ”Scen 2 ” när du trycker på Scen 1 respektive Scen 2.

Dessa ljusvärden kan spelas upp när som helst genom att du trycker på den aktuella knappen     .
Denna scen används så länge som personer uppehåller sig i rummet. När personerna lämnar
bevakningsområdet återgår närvarodetektorn till det tidigare läget (driftläget) när efterlystiden 
har gått.

De sparade Scenerna 1 respektive 2 kan, när någon går in i rummet igen, med hjälp av de aktuella
knapparna      spelas upp respektive regleras separat.

6 • ESYLUX – GARANTI

ESYLUX-produkterna är provade enligt gällande föreskrifter och tillverkade med största omsorg.
Garantins giltighetstid följer lagstadgade riktlinjer. För att garantin ska uppfyllas måste enheten
sändas i oförändrat skick tillsammans med kassakvitto i en skyddande förpackning med tillräcklig
frankering till ESYLUX GmbH eller till motsvarande distributör i ditt land (en fullständig översikt
finns på www.esylux.com). Bifoga en kort, skriftlig felbeskrivning tillsammans med enheten. Vid
rättmätiga garantianspråk står det ESYLUX GmbH fritt att inom rimlig tid antingen reperara eller
byta ut enheten. Om garantianspråken är obefogade (exempelvis efter garantitidens utgång eller
om de rör problem som inte innefattas i garantin) kommer ESYLUX GmbH att försöka reparera
enheten åt dig till en låg kostnad. Garantin omfattar inte normalt slitage, förändringar till följd av
påverkan från omgivningen eller transportskador, ej heller för skador som uppstår på grund av att
bruksanvisningen, underhålls-anvisningarna och/eller gällande föreskrifter/normer vid
installationen inte har följts. Medföljande batterier, ljuskällor och laddningsbara batterier omfattas
inte av garantin.
ESYLUX GmbH ansvarar inte för indirekta skador, följdskador eller förmögenhetsskador.
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4 • KNAPP- OCH FUNKTIONSFÖRKLARING

Knappar Beteckning PD 360i/24 DIM
PDE 360i/24 DIM

PD 360i/24 DIMplus PDC 360i/24 KNX PD 180i/KNX

Kanal ”ljus 1” Avbländning (dimmer) 
och till-/frånkoppling

Avbländning (dimmer) och 
till-/frånkoppling

Avbländning (dimmer) och 
till-/frånkoppling

Till-/frånkoppling

Kanal ”ljus 2” Inte tillgänglig Inte tillgänglig Avbländning (dimmer) och 
till-/frånkoppling

Inte tillgänglig

Kanal ”ljus 3” 
eller ”VVK”

Inte tillgänglig 4 timmar permanent PÅ/AV 
till-/frånkoppling

4 timmar permanent PÅ/AV 
till-/frånkoppling

4 timmar permanent PÅ/AV till-
/frånkoppling

Alla befintliga kanaler
tillsammans

4 timmar permanent PÅ/AV 
till-/frånkoppling

4 timmar permanent PÅ/AV 
till-/frånkoppling

4 timmar permanent PÅ/AV 
till-/frånkoppling

4 timmar permanent PÅ/AV till-
/frånkoppling

Sparat ljusvärde 1 Driftprogram: Koppla till 50% av
ljuseffekten eller spara nytt
ljusvärde separat

Driftprogram: Koppla till 50% av
ljuseffekten eller spara nytt
ljusvärde separat

Driftprogram: Koppla till 50% av
ljuseffekten eller spara nytt
ljusvärde separat (endast med
funktionen konstantljusreglering)

Inte tillgänglig

Sparat ljusvärde 2 Driftprogram: Koppla till 20% av
ljuseffekten eller spara nytt
ljusvärde separat

Driftprogram: Koppla till 20% av
ljuseffekten eller spara nytt
ljusvärde separat

Driftprogram: Koppla till 20% av
ljuseffekten eller spara nytt
ljusvärde separat (endast med
funktionen konstantljusreglering)

Inte tillgänglig

RESET Alla funktioner avbryts och
återställning till driftläge sker

Alla funktioner avbryts och
återställning till driftläge sker

Alla funktioner avbryts och
återställning till driftläge sker 
för ETS, återställningen sker med
tidsfördröjning

Alla funktioner avbryts och
återställning till driftläge sker för
ETS, återställningen sker med
tidsfördröjning

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.

TEKNISKA UPPGIFTER

BATTERI LITHIUM CR 2032 - 3 V

mulet/mörkt ca 5 - 8 m, direkt solljus ca 2 - 3 m

silver/grönmetallic

bredd 50 mm

höjd 100 mm

djup 9 mm

RÄCKVIDD

FÄRG

MÅTT

ESYLUX GmbH
Postfach 1834, 22908 Ahrensburg/Germany

Internet: www.esylux.com
e-mail: info@esylux.com 
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