ANVÄNDARINFORMATION

MONTERINGSINSTRUKTION

Mswitch Master är en säkerhetsprodukt från CTM Lyng.

OBS! Programmera alla enheter innan du monterar
upp dem på tilltänkt plats. Se sidan 5.

Mswitch Master On/Off styr reläboxuttag/ventildrivenhet som
den är sammanparad med.
Fungerar tillsammans med följande produkter fr.o.m
produktserie.nr: 1601-00001
•
•
•

ÖVERSIKT DIPSWITCH

Panelen monteres på önskad plats.
Den kan skruvas fast med medföljande skruvar alt.
dubbelhäftande fästkudde.

ON
OFF

Alla Mstikk
Spisvvakter Mkomfy 1.6G
Aqua Xpress Ventil

DipSW (används ej)

Vid svagt batteri, kommer panelen att varna med 2 pip och den
röda dioden (LED1) att blinka var 5:e minut.

MASTER-FUNKTION

Batterihållare

ÖVERSIKT LED/SW

Stänger av och på ventilen/strömtillförseln på anslutna
produkter.

SW1
LED1

Av: Ett kort tryck på knappen (SW1) bekräftas med ett långt
pip och en lång blinkning på den röda dioden (LED1).
På: Ett kort tryck på knappen (SW1) bekräftas med ett kort
pip och en kort blinkning på den röda dioden (LED1).
Masterpanelen överstyr andre enheter.
Exempel, har man tillexempel både en Master OnOff panel
och en Tidsbrytare sammanparade mot samma reläboxuttag.
Stänger man av reläboxuttaget med Masterpanelen, måste
man trycka på Masterbryteren för att få reläboxuttaget aktiverad igen. Detta gäller även ventildriv-enhetererna.

TIPS: Programmera alla enheter innan du monterar upp dem på tilltänkt plats. Detta förenklar
testningen av anläggningen.
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Programmeringsknapp,
Parning, Larm

SW1
LED1

Röd

Larm
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0516 art.nr.: 10130

PARNING
Programmera Mswitch Master OnOff till att kommunicera med en eller flera enheter.
Alternativ 1 (Utförs endast av behörig person)
1.

2.

Ett kort tryck på knappen (SW1 på reläboxen/ventildrivenhet).
Gul diod startar att blinka med 2 sek. intervall.
Enheten står nu i parningsläge, i 60 sekunder.
Håll in knappen på OnOffpanelen (SW1), och sätt i
batteriet.
Panelen kvitterar med 2 korta pip när batteriet är
inmonterat. Fortsätt att hålla in knappen på panelen tills att den piper 3 gånger.

Alternativ 2 (Kan utföras av alla)
1.

2.

3.

Aktivera parningsläge genom att bryta strömmen
på reläboxen/ventildrivenhet i ca 5sek. efter att
den har blivit strömsatt igen är nu enheten i parningsläge, i 60 sekunder.
Håll in knappen på OnOffpanelen (SW1), och sätt i
batteriet.
Panelen kvitterar med 2 korta pip när batteriet är
inmonterat. Fortsätt att hålla in knappen på panelen tills att den piper 3 gånger.
Bryt på nytt strömmen till reläboxen/ventildrivenhet i ca 5 sek. Detta måste utföras inom 60 sek
efter att parningsläget har aktiverats.

TEST AV KOMMUNIKATIONEN
För att testa kommunikationen mellan Mswitch
Master On/Off och reläboxuttag/
ventildrivenhet, kan man trycka upprepande korta
tryck på knappen (SW1) på panelen.
Dioden för radiokommunikation i reläboxuttag/
ventildrivenhet kvitterer med ett blink för varje
knapptryckning.

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

Teknisk data
Dimension:
Anpassad RS 16-stand.

Batteri:
1x CR2450

Frekvens:
868,100 MHz

Sändareffekt:
+5dBm

Batteritid:
ca 4 år

Mswitch Master On/Off
Artikelnr: 263030101
E-nr: 13 302 95

CTM Lyng AS vårt systerbolag, är en av Norges främsta 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
Tel 08 -22 01 31
För mer information, besök oss på
www.ctmlyng.se
Tack till dig som vald en produkt från oss!
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Ett Tryggt och Säkert Boende
1

